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**  **  
إن احلمد هللا، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من     

هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،              يهده اهللا، فال مضلَّ له ، ومن يضلل ، فال           
  .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  . )يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون(
  ).١٠٢(اآلية " آل عمران"
ا رجـاالً   يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفٍس واحدٍة وخلق منها زوجها وبث منهم              (

  ).١(اآلية " النساء. ")كثرياً ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن                (

وهذه اخلطبة تـسمى عنـد      [،  )٧١-٧٠(األحزاب اآلية    .)يِطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً      
، وهي تشرع بني يدي كل خطبة، سواء كانت خطبة مجعة أو عيد أو نكاح               "خطبة احلاجة "العلماء  

  ].أو درس أو حماضرة
  : أما بعد 

وشر األمور حمدثاا ، وكل حمدثة بدعة        ،   فإن خري الكالم كالم اهللا تعاىل ، وخري اهلدى هدي حممد          
  .وكل بدعة ضاللة 

ن السنن الكونية اليت خلقها اهللا سبحانه وتعاىل األمراض ، وهي من االبتالء الذي قدره اهللا على                 إن م 
عجبـاً  " :eقال رسول اهللا    :  قال eعباده ، ويكون فيه النفع للمؤمنني منهم ، فعن صهيب الرومي            

رياً لـه   ألمر املؤمن إن أمر كله خري وليس ذلك ألحٍد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خ                
   ."وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له

  ).٢٩٩٩(رواه مسلم يف كتاب الزهد برقم 
ومن املعلوم أن اإلبتالءات من األمراض وغريها ، إما أن تكون رفع درجات ، أو تكفري سيئات ، أو                   

  . عقوبة والعياذ باهللا 



 ٤

هم كفارات للذنوب واخلطايـا ،      ومن فضل اهللا تعاىل على املؤمنني أن جعل األمراض اليت قدرها علي           
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط        ": قال e، أن رسول اهللا      tفعن ابن مسعود    

ومـسلم يف  ) ٥٦٦٠( رواه البخاري يف كتاب املرض برقم "اهللا به سيئاته كما حتط الشجرة ورقها  
  ). ٦٥١١(كتاب الرب والصلة واآلداب برقم 

وتعاىل أنزل الداء أنزل معه الدواء ، ويكون رمحةً منه وفضالً علـى عبـاده ،                وكما أن اهللا سبحانه     
إن اهللا مل ينـزل داًء إال وأنزل       ": قال   e، أن رسول اهللا      tفعن ابن مسعود    . مؤمنهم وكافرهم   

  ".له دواًء ؛ جهله من جهله ، وعلمه من علمه
  ).١١٩٦" (صحيح موارد الظمآن"، و) ٤٥٢" (الصحيحة"

دوية النافعة بإذن اهللا تعاىل ، الرقية الشرعية الثابتة يف الكتاب والسنة الصحيحة ، فعلى العبد                ومن األ 
 كشف الضر عنه،    أن يلجأ إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف اخلري والشر ، ويف السر والعلن ، وأن يدعوه يف                

، فإنه ال شـايف     )  ٦٢:النمل. ( ] السوَء    أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف      [: قال اهللا تعاىل  
  .]وِإذَا مِرضـت فَهـو يـشِفنيِ      [: إال اهللا ، وال منجي إال هو سبحانه وتعاىل ، قـال تعـاىل               

  ) .٨٠:الشعراء(
وأن يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة أنواعاً من العالجات واألدوية النافعـة بـإذن اهللا تعـاىل ،                  

 للقارئ الكرمي لكي يكون على علم ا ، وأن يستخدمها لينتفع ا بإذن اهللا تعاىل                فأحببت أن أمجعها  
، وعلينا أن ال نعدل عنها إىل األدوية الكيمياوية يف العصر احلاضر ، وعليه أن يتداوى بالغذاء بـدل                   

  . الدواء ما أمكنه ذلك 
  :قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل 

ه مىت أمكن التداوي بالغذاء ال يعدل إىل الدواء ، ومىت أمكن بالبـسيط ال               وقد اتفق األطباء على أن    
يعدل إىل املركب ، قالوا وكل داء قدر على دفعه باألغذية واحلمية مل حياول دفعه باألدوية ، قالوا وال         

وافقـه  ينبغي للطبيب أن يولع بسقي األدوية فإن الدواء إذا مل جيد يف البدن داء حيلله أو وجد داء ال ي                   
أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته تشبث بالصحة وعبث ا ،  وأرباب التجارب مـن                   

  ) .٦ص(الطب النبوي . األطباء طبهم باملفردات غالبا وهم أحد فرق الطب الثالث 



 ٥

فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن االستشفاء بالقرآن الذي هـو            : وقال يف مكان آخر     
  ).٢٩ص(الطب النبوي. اهـ . النافع الشفاء 

وفيه أن عالج األمـراض     : "وقال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه على حديث  املرأة اليت تصرع               
كلها بالدعاء وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأنفع من العالج بالعقاقري ، وأن تأثري ذلك وانفعال البدن عنـه                  

أحدمها من جهة العليل وهو صدق القصد،       :  إمنا ينجع بأمرين     أعظم من تأثري األدوية البدنية ، ولكن      
فـتح البـاري    " . من جهة املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل واهللا أعلم           : واآلخر  

)١٠/١١٥. (  
، " صحيح الطب النبـوي   "وقد انتقيت يف هذا الكتاب األحاديث الصحيحة ذا اخلصوص وأمسيته           

ألحاديث اليت فيها ضعف مع بيان ضعفها ، فإا وإن كانت ضعيفة فإـا ال               وضممت إليها بعض ا   
ختلوا من الفوائد الغذائية أو العالجية ، كما قرر ذلك السلف الصاحل رضوان اهللا تعـاىل علـيهم ،                   

  .  وخباصة الذين يعتنون منهم ذا الشأن 
إلخراج هذا الكتاب ، وأعانين عليه ،      وال يفوتين يف هذا املقام أن أشكر كل من قدم يل من املساعدة              

كما أشكر أهلي الكرماء على ما قدموه يل من املساعدة يف الكتابة والصف،  ، فجزاهم اهللا عنا خري                   
  . اجلزاء ، وجعل أعماهلم خالصةً هللا تعاىل ، ونافعةً هلم يوم القيامة 

ع املسلمني ، وأن يكـون سـبباً        وأسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن جيعل هذا الكتاب سبباً لنف           
الرتباطهم بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة  اليت ال غىن للمسلم عنهما ، وأن جيعله خالـصاً لوجهـه                  

ـ                   ا ، وأن   الكرمي ، وأن جيعل له القبول يف األرض وأن جيعل أعمالنا وأقوالنا حجة لنا ال حجـة علين
  .  آمني . يه ، إنه ويل ذلك والقادر علينفعنا ا يف يوم الدين

  .وأصلي وأسلم على املبعوث رمحةً للعاملني حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  .منهجي في الكتاب 
  : رتبت الكتاب على الفصول التالية 



 ٦

وضعت فيه ثواب املرض لكي يكون املرء على علم  مبا له عند اهللا من الثواب :  ـ  الفصل األول  ١
 على ما أصابه ، وأن ال يتسخط ، وال جيزع لينال الثواب يف              بسبب املرض ، أو أي ابتالء ، وليصرب       

  .اآلخرة بإذن اهللا تعاىل 
تكلمت فيه عن الرقية الشرعية ، لكي يرتبط املسلم بربه سبحانه وتعاىل ، وأن              : ـ الفصل الثاين     ٢

  . والنفع يعمل مبا جاء يف الكتاب والسنة ، وأن يعتقد أن اهللا هو الشايف ، وهو سبحانه بيده الضر 
ـ ويف الفصل الثالث تكلمت فيه عن التداوي ، وأن اهللا تعاىل كما أنزل الداء أنزل معه الـدواء                    ٣

رمحةً منه سبحانه وتعاىل ، وبينت فيه حكم التداوي ، هل هو واجب أم سنة ، وهل األفضل تركه أم       
  .فعله 
ية الثابتة يف الكتاب والـسنة      جعلت هذا الفصل خاصاً بالعالج باألعشاب الطب      : ـ الفصل الرابع   ٤

  .الصحيحة ، وفائدة كل عشبه ذكرت يف هذا الكتاب ، وما هي خاصيتها بالعالج 
تكلمت يف هذا الفصل على بعض احملرمات واملضرات اليت تضر باملـسلم يف             : ـ الفصل اخلامس   ٥

  .دنياه وآخرته ، لكي يتجنبها وليحذرها ، ولكي  ال يقع فيها 
 خصصت هذا الفصل يف الصرب على البالء ألعود كما بينت يف الفصل األول              :ل السادس ـ الفص ٦

ما هو ثواب املرض ، فأذكِّر املسلم يف هذا الفصل بالصرب على البالء ، وأن ال يشكوا ما أصابه لغري                    
اهللا تعاىل ، وأن ال يتسخط ، وأن يدعوا اهللا جل يف عاله أن يكشف عنه هذا البالء ، وأن يثيبه عليه                      

  .  جلنة ا
  . واهللا املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل 

  ماجد البنكاين/ وكتب 
                                                            أبو أنس العراقي 

  هـ١٤٢٣/رمضان/١   
                                                         ٦/١١/٢٠٠٢  
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  ثواب المرض والسقم والبالء
اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق املرض والسقم ، وهو من االبتالء الذي يكون فيـه تكفـرياً                  
للسيئات وحمو اخلطايا والذنوب بإذن اهللا تعاىل ، وهذا خاص بالعبد املسلم ، وهو من رمحة اهللا                 

  . بعباده املؤمنني 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كـان           " e رسول اهللا    قال:  قال tفعن أيب موسى    

  " .يعمل مقيماً صحيحاً
  ).٢٩٩٦(رواه البخاري يف كتاب اجلهاد برقم 

إذا اشتكى العبدe " :   قال رسول اهللا    : وعن أيب بكر بن عياش ، عن عبد اهللا بن عمرو قال             
 كان يعملُ إذا كان طلقـاً حـىت         اكتبوا له أفضل ما   : املسلم قال اهللا تعاىل للذين يكتبون       

  ) .١٢٣٢(رقم"الصحيحة. "" أطلقه
إذا ابتلى اهللا عز وجل العبد املسلم ببالء        " : eقال رسول اهللا    :  قال   tوعن أنس بن مالك     

اكتب له صاحل عمله الذي كان يعمل وإن شـفاه          : " اهللا عز وجل للملك     : يف جسده قال    
  ) .٢٥٨( صحيح اجلامع برقم  . "غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورمحه

ما من أحٍد من الناس يـصاب بـبالء يف          " : قال   e، عن النيب     tوعن عبد اهللا بن عمرو      
اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة ما       : جسده إال أمر اهللا عز وجل املالئكة الذين حيفظونه قال           

  " .كان يعمل من خري ما كان يف وثاقي
  ) .٥٧٦١(صحيح اجلامع برقم 

إن العبد إذا كان على طريقٍة حسنٍة من العبـادة مث علـى             " :  eواية قال رسول اهللا     ويف ر 
 . "مرض قيل للملك املوكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حىت أُطلقه أو أُكفتـه إيل                 

  .صحيح على شرط البخاري ومسلم:،واحلاكم بنحوه،وقال)٢/٢٠٣(رواه أمحد يف املسند
  .بضه أضمه إيل و أق : أكفته



 ٩

إذا ابتليت ":قال اهللا تعاىل  : eقال رسول اهللا : قال  tويف احلديث القدسي ، عن أيب هريرة 
عبدي املؤمن فلم يشكين إىل عواده أطلقته من إساري مث أبدلته حلماً خرياً من حلمه ودمـاً                 

  " .خرياً من دمه مث يستأنف العمل
وقال ) ٣٤٩-١/٣٤٨(،املستدرك  " صحيح على شرط البخاري ومسلم    : " رواه احلاكم وقال    

  ) .  ٢٧٢" (السلسلة الصحيحة. ""ومل يشكين بدل فلم يشكي: "على شرطهما وفيه : الذهيب 
يقال هؤالء عود فالن و عواده مثل زوِره وزواره ، وهم الذين يعودونـه              :  قال الفراء    :عواده  
وكل مـن   . ا امرأَة يكثُر عوادها أَي زوارها     فِإ: وفـي حديث فاطمة بنت قـيس      . ِإذا اعتلَّ 

أَتاك مرة بعد أُخرى ، فهو عائد ، وِإن اشتهر ذلك فـي عيادة الـمريض حتـى صار كأَنـه                 
  ) .٣١٩/ ٣(لسان العرب . اهـ . خمتص به 

إذا اشتكى املؤمن أخلصه اهللا من الـذنوب        " :  قال   eعن عائشة رضي اهللا عنها ، أن النيب         
" األدب املفـرد  "أخرجه البخاري يف      .                   "ا خيلص الكري من خبث احلديد     كم

رقـم  " صحيح اجلامع "، و   ) ١٢٥٧(رقم  " السلسلة الصحيحة "، وصححه األلباين يف     ) ٤٩٧(
)٣٤١. (  

". وصب املـؤمن كفـارة خلطايـاه      ": يقول   eمسعت رسول اهللا    :  قال   tوعن أيب هريرة    
  ).٦٩٨٦(صحيح اجلامع 

ما : " يقول  eعن أيب سعيد اخلدري ، وأيب هريرة رضي اهللا عنهما ، أما مسعا رسول اهللا
مه ؛ إال كفّـر     يصيب املؤمن من وصب ، وال نصب ، وال سقم ، وال حزن حىت اهلم يه               

  ) . ٨/١٦(أخرجه مسلم  " .به من سيئاته
  ).٥/١٨٩.(ث النهاية يف غريب احلدي. دوام الوجع ولُزومه : الوصب 
  .هو التعب  : والنصب

إن اهللا ليبتلي عبده بالسقم حىت      ":  قال   eعن جبري بن مطعم وأيب هريرة ، عن رسول اهللا           
   . "يكفر ذلك عنه كل ذنب



 ١٠

   ) .١٨٧٠(حديث رقم " صحيح اجلامع"
  .هو املرض  : والسقم

تحن عبده املؤمن القوي على     أي خيترب ومي  :  إن اللّه تعاىل يبتلي   : قال املناوي رمحه اهللا تعاىل      
، فيجب علـى     أي املرض حىت يكفر عنه كل ذنب      : بالسقم بضم فسكون    . احتمال ذلك   

العبد أن يشكر اللّه على البالء ألنه يف احلقيقة نعمة ال نقمة ، ألن عقوبة الـدنيا منقطعـة                   
: القـرطيب   وعقوبة اآلخر دائمة ، ومن عجلت عقوبته يف الدنيا ال يعاقب يف العقىب ، قال                

واملكفر باملرض الصغائر بشرط الصرب أما الكافر فقد يزاد له بالبالء يف املال والولـد وقـد                 
  . فيض القدير . اهـ . خيفف عنه به عقوبة غري الشرك 

:  بأذين هـاتني يقـول       eمسعت رسول اهللا  : وعن أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها قالت         
" ؛ كشف ذلك عنه   " اهللا ريب ال شريك له    : "لمن أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقا         "

  ) .٦/٥٩٢" (السلسلة الصحيحة. "
ما من عبد يصرع صرعة من مرض إال بعثه اهللا منها           ":  قال e ، عن النيب   tوعن أيب أمامة    

  ).٥/٦٥١٩(صحيح اجلامع  .  "طاهراً
 متـأل   الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا    " eقال رسول اهللا    :  قال tوعن أيب مالك األشعري     

امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة               
برهان والصرب ضياء والقرآن حجة لك أو  عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهـا أو                 

    ."موبقها
  ) .  ٢٢٣(رواه مسلم يف كتاب الطهارة برقم 

ومن يتصرب يصربه اهللا وما أُعطي أحد       ": قال   eاهللا   ، أن رسول     eوعن أيب سعيد اخلدري     
   ."عطاًء خرياً وأوسع من الصرب

  ) .١٠٥٣(، ومسلم برقم )١٤٠٠( رواه البخاري برقم 
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ويف احلديث احلض على االستغناء عن الناس والتعفـف عـن           : قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل       
هللا ، وأن الصرب أفضل ما يعطاه املرء لكـون          سؤاهلم بالصرب والتوكل على اهللا وانتظار ما يرزقه ا        

  .أي ميتنع عن السؤال : معىن قوله من يستعف:  مقدر وال حمدود ، وقال القرطيباجلزاء عليه غري
  .أي انه جيازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته : وقوله يعفه اهللا 

  .وقوله ومن يستغن أي باهللا عمن سواه 
  .، فإن الغىن غىن النفس ه عن السؤال وخيلق يف قلبه الغىنعطيه ما يستغين بأي فإنه ي: وقوله يغنه

  .أي يعاجل نفسه على ترك السؤال ويصرب إىل أن حيصل له الرزق : وقوله ومن يتصرب 
أي فإنه يقويه وميكنه من نفسه حىت تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة ، فعنـد               : وقوله يصربه اهللا    

  ) .١١/٣٠٤(فتح الباري .  ا هـ . ه مبطلوبه ذلك يكون اهللا معه فيظفر
عجباً ألمر املؤمن إن أمره كلـه خـري ،          " :eقال رسول اهللا    :  قال eوعن صهيب الرومي    

وليس ذلك ألحٍد إال للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له ، وإن أصابته ضـراء                  
   .                 "صرب فكان خرياً له

  ).٢٩٩٩(لزهد برقم  رواه مسلم يف كتاب ا
مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الرياح تفيئه "  eقال رسول اهللا : قال   tوعن أيب هريرة

رواه  . "وال يزال املؤمن يصيبه بالٌء ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال تز حىت تستحـصد          
  ).٢٨٠٩(مسلم يف كتاب صفات املنافقني برقم 

حتفة األحوذي  .  وتشديد التحتية ، أي حتركه ومتيله ميينا ومشاال        بضم الفوقية وفتح الفاء   : تفيئه  
)١٣٤/ ٨. (  

  ال تتغري حىت تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبسه: أي : تستحصد
رواه البخاري  ". من يرد اهللا به خرياً يصب منه      " :e قال رسول اهللا  : قال   tوعن أيب هريرة    

  )٥٦٤٥(يف كتاب املرض برقم 
  . أي يوجه إليه مصيبة ويصيبه ببالء :يصب منه 
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  . أي مجيع اخلريات أو خرياً غزيراً : من يرد اللّه به خرياً 
بكسر الصاد عند األكثر ، والفاعل اللّه ، وروي بفتحها واستحسنه ابن اجلـوزي              :  يصب منه 

على  ، والضمري يف قوله منه       ]وإذا مرضت فهو يشفني     [ورجحه الطييب بأنه أليق باألدب آلية       
: وقال القاضي     أي ينل منه باملصائب ويبتليه ا ليثيبه عليها ،          :التقديرين للخري قال الزخمشري     

أي يوصل إليه املصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته ، وهي اسم لكل مكروه ، وذلك ألن     
د  ويـصح عـو     ، االبتالء باملصائب طب إهلي يداوي به اإلنسان من أمراض الذنوب املهلكة            

الضمري يف يصب إىل من ويف منه إىل اللّه وإىل اخلري ، واملعىن أن اخلري ال حيـصل لإلنـسان إال                 
بإرادته تعاىل وعليه فال شاهد فيه وإمنا تركه لوضوحه ألن اخلري الذي هو مراد ملن حيـصل لـه     

رضاً أوىل خمتار مرضي به إذا كان بإرادة من الغري ال من نفسه فألن يكون ما حيصل بغري إرادة و                 
  . فيض القدير . اهـ . 

ويف هذه األحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن ، ألن اآلدمي ال ينفك غالبا من              : قال ابن حجر    
أمل بسبب مرض أو هم أو حنو ذلك مما ذكر ، وأن األمراض واألوجاع واآلالم بدنية كانت أو                  

  ) .١٠/١٠٨(فتح الباري . قلبية تكفر ذنوب من تقع له 
ليس بأمانيكم (يا رسول اهللا كيف الصالح بعد هذه اآلية : أنه قال    tكر الصديق   وعن أيب ب  

غفر : " اآلية، وكل شيء عملناه جزينا به فقال       )وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوء جيز به        
هو ما جتزون   : "بلى قال : قال قلت " اهللا لك يا أبا بكر ألست مترض ألست تصيبك الألواء           

  ن رواه ابن حبا . "به
قال غفر اهللا لك يا أبا بكر قاله ثالثاً، يا أبا بكر ألست مترض ألـست                ": ورواه احلاكم وفيه  

       " .حتزن ألست تنصب ألست تصيبك الألواء؟
وقـال  " هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه     : "وقال  ) ٣/٧٤(  رواه احلاكم يف املستدرك     

  ".صحيح: "الذهيب يف التلخيص 
  .  الضيق هي شدة : الألواء
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إن املؤمنني يشدد عليهم ألنه ال تـصيب املـؤمن          : "قال   e، عن رسول اهللا      tعن عائشة   
    .  "نكبة من شوكة فما فوقها و ال وجع إال رفع اهللا له ا درجة و حط عنه خطيئة

   ) .١٩٣٥(صحيح اجلامع حديث رقم 
اه كما يتحـات ورق     املريض حتات خطاي  : " يقول   e أنه مسع النيب     ، tوعن أسد بن كرز     

رواه أمحـد   ): "٢/٣٠١(رواه ابن أيب الدنيا بإسناد حسن، قال اهليثمي يف امـع             . "الشجر
  ) .٥٩٢٨(ضعيف اجلامع برقم "وضعفه األلباين يف ". والطرباين يف الكبري وإسناده حسن

: لـت   وعن أم العالء  ، وهي عمة حكيم بن حزام ، وكانت من املبايعات رضي اهللا عنها ، قا                  
يا أم العالء أبشري ، فإن مرض املسلم يذهب اهللا          ":  وأنا مريضة ، فقال      eعادين رسول اهللا    

  ) .٣٧(صحيح اجلامع برقم " . به خطاياه ، كما تذهب النار خبث احلديد والفضة
   . الذهب بدال من احلديد: ويف رواية 

  : قال يف عون املعبود 
  .من العيادة  : عادين

  .أي بسبب املرض  : يذهب اهللا به
  .أي املسلم  : خطاياه

اخلبث بفتحتني ، هو ما تلقيه النار من وسخ       : قال ابن األثري يف النهاية       : خبث الذهب والفضة  
  . انتهى . الفضة والنحاس وغريمها إذا أذيبا 

ال ميرض مـؤمن    : " يقول   eأنه مسع رسول اهللا      وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عنهما ،           
 رواه أمحد والبزار، قـال يف       " .مؤمنة وال مسلم وال مسلمة إال حط اهللا عنه ا خطيئته          وال  

  ". رواه أمحد وأبو يعلى والبزار ورجال أمحد رجال الصحيح) : "٢/٣٠١(جممع الزوائد 
  ".إال حط اهللا بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة": ورواه ابن حبان إال أنه قال 
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ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه          ": قال e  ، أن رسول اهللا    tوعن ابن مسعود    
 رواه البخاري يف كتـاب املـرض بـرقم    " .إال حط اهللا به سيئاته كما حتط الشجرة ورقها       

  ).٦٥١١(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب برقم ) ٥٦٦٠(
خلامة مـن الـزرع     مثل املؤمن كمثل ا   " : eقال رسول اهللا    :  قال   tوعن كعب بن مالك     

  ." تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدهلا أخرى حىت يج
ومثل الكافر كمثل األرزة اذية على أصلها ال يصيبها شيء          " حىت تأتيه أجله   ":ويف رواية   

             " .حىت يكون اجنعافها مرة واحدة
  ) .٢٨١٠(رواه مسلم يف كتاب صفات املنافقني برقم 

  .وبر ، وقيل الذكر خاصة شجرة الصن: األرزة 
  . الثابتة املنتصبة  : اذية

واملعىن فيما نرى أنه شبه املؤمن باخلامة اليت متيلها الـريح           : "اإلنقالع، قال أبو عبيد    : اإلجنعاف
ألنه مرزأ يف نفسه وأهله وماله وولده، وأما الكافر فمثل األرزة اليت ال متيلها الريح، والكافر ال                 

ميوت فإن رزئ ال يؤجر عليه، فشبه موته بإجنعاف تلك حىت يلقى اهللا بذنوبـه               يرزأ شيئا حىت    
  . هـ .أ. مجة

  ).١١٨ و ١/١١٧(للقاسم بن سالم " غريب احلديث"
رواه  . "إن احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء أو قال مبـاء زمـزم            ":  eوقال رسول اهللا    

  ).٣٢٦١(البخاري يف بدء اخللق برقم 
يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل البالء         " : eقال رسول اهللا    : ل   قا tوعن جابر   

  ) . ٨١٧٧(صحيح اجلامع رقم  . "الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض
ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم  [:قال الشيخ السعدي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه لقول اهللا عزوجل

  ) .١٠(الزمر اآلية  . ]غيِر ِحساٍبِب
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وهذا عام يف مجيع أنواع الصرب ، الصرب على أقدار اهللا املؤملة فال يتسخطها ، والصرب عن معاصيه 
فال يرتكبها ، والصرب على طاعته حىت يؤديها ، فوعد اهللا الصابرين أجرهم بغري حـساب ، أي           

ضيلة الصرب وحمله عند اهللا ، وأنه معني على كـل           بغري حد وال عد وال مقدار ، وما ذاك إال لف          
  ) .   ١٠(آية " تفسري سورة الزمر"تيسري الكرمي الرمحن . اهـ . األمور 

مالك يا أم الـسائب أو يـا أم          ": على أم السائب أو أم املسيب فقال         eودخل رسول اهللا    
حلمى فإا تذهب خطايا    ال تسيب ا  : "احلمى ال بارك اهللا فيها فقال       : قالت  " املسيب تزفزفني 

  ).٦٥١٥( رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة برقم " .بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديد
  ترعدین  : تزفزفین

إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهللا تعـاىل إذا           ":  قال   e، أن رسول اهللا      tوعن أنس   
السلسلة الصحيحة برقم     ."أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط          

  ).٢١١٠(، وصحيح اجلامع رقم ) ١٤٦(
إن الرجل ليكون له عند اهللا املنـزلة فما        ":  eقال رسول اهللا    : نه قال    tوعن أيب هريرة    

   ".يبلغها بعمل ، فما يزال يبتليه مبا يكره حىت يبلغه إياها 
  ).١٦٢٥(صحيح اجلامع رقم 

لبالء ، بكسر املهملة وفتح الظاء فيهما وجيوز ضمها مع          أي كثرته مع عظم ا    :  إن أعظم اجلزاء  
سكون الظاء ، فمن بالؤه أعظم فجزاؤه أعظم ، وإن اللّه تعاىل إذا أحب قومـاً ابـتالهم أي                   
اختربهم باحملن والرزايا وهو أعلم حباهلم ، قال لقمان البنه يا بين الذهب والفضة خيتربان بالنار                

ضي قضاء مبا ابتلى به فله الرضى من اللّه تعاىل وجزيل الثواب ومن             واملؤمن خيترب بالبالء  فمن ر     
  سخط  أي كره قضاء ربه ومل يرضه  فله السخط منه تعاىل وأليم العذاب

 ، وقوله ومن رضي فله الرضى شرط وجزاءاً فهم منه أن رضى اللّه              ]ومن يعمل سوءاً جيز به    [
: اللّه إال بعد رضى اللّه عنه كمـا قـال           تعاىل مسبوق برضى العبد وحمال أن يرضى العبد عن          
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 ، وحمال أن حيصل رضى اللّه وال حيصل رضى العبد يف اآلخرة             ]رضي اللّه عنهم ورضوا عنه    [
فعن اللّه الرضى أزالً وأبداً ، وفيه جنوح إىل كراهة اختيار الصحة على البالء والعافيـة علـى                  

فية وأا أفضل الدعاء ألنه إمنا كرهه ألجـل         السقم وال ينافيه ما مر وجييء من األمر بسؤال العا         
اجلرائم واقتراف العظائم كيال يلقوا رم غري مطهرين من دنس الذنوب ، فاألصلح ملن كثرت               

ألجر بقدر الصرب ذكـره ابـن       خطاياه السكوت والرضى ليخف والتطهري بقدر التمحيص وا       
   .جرير

فـيض  .اهـ. الترغيب يف طلبه للنهي عنه    عه ال   واملقصود احلث على الصرب على البالء بعد وقو       
   .القدير 

: أال أريك امرأة من أهل اجلنة ، فقلـت          : قال يل ابن عباس     :  وعن عطاء بن أيب رباح قال       
إين أصرع وإين أتكشف فادع اهللا يل ، :  ، فقالت eهذه املرأة السوداء أتت النيب : بلى قال

أصـرب  : ، فقالـت    "  أن يعافيك    إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهللا        : "قال
   . "إين أتكشف فادع اهللا يل أن ال أتكشف ، فدعا هلا: فقالت 

  ).٢٥٧٦(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة برقم ) ٥٦٥٢(رواه البخاري يف كتاب املرض برقم 
  . من التكشف ، واملراد أا خشيت ، تظهر عورا وهي ال تشعر : أتكشف 

ويف احلديث فضل من يصرع ، وأن الصرب على باليـا الـدنيا             :  تعاىل   قال ابن حجر رمحه اهللا    
يورث اجلنة ، وأن األخذ بالشدة أفضل من األخذ بالرخصة ملن علم مـن نفـسه الطاقـة ومل       
يضعف عن التزام الشدة ، وفيه دليل على جواز ترك التداوي ، وفيه أن عالج األمراض كلـها                  

نفع من العالج بالعقاقري ، وأن تأثري ذلك وانفعال البدن عنـه            بالدعاء وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأ     
أعظم من تأثري األدوية البدنية ، ولكن إمنا ينجع بأمرين أحدمها من جهة العليل وهـو صـدق                  

اهـ . القصد، واآلخر من جهة املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل واهللا أعلم               
  ) .١٠/١١٥(فتح الباري . 
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ما يصيب املؤمن من نصب وال وصب وال هم وال حزن ":  قال tيب سعيد وأيب هريرة وعن أ
رواه البخاري يف كتاب املـرض       . "وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا من خطاياه          

  ).٢٥٧٣(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة برقم ) ٢٦٤٢ و ٥٦٤١(برقم 
نصب وال سقم وال حزن حىت اهلم يهمه إال      ما يصيب املؤمن من وصب وال        ":ورواية مسلم   

  ." كفَّر به من سيئاته
  .التعب  : النصب
  .املرض  : الوصب
 أي سترها وحماها :وكفَّر .   

إذا أحب اهللا قوماً ابتالهم فمن صرب فله الصرب          ": قال eوعن حممود بن لبيدة ، أن رسول اهللا         
  ).٢٨٢( صحيح اجلامع رقم " .ومن جزع فله اجلزع

ما من مصيبة تصيب املسلم إال كفر       ":  eقال رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       و
   . "اهللا عنه ا حىت الشوكة يشاكها

  ) .٦٥١٤(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة ) ٥٦٤٠(رواه البخاري يف كتاب املرض برقم 
  ." ا من خطيئتهال تصيب املؤمن شوكة فما فوقها إال نقص اهللا  ":ويف رواية ملسلم 

  يف كتاب الرب والـصلة        "إال رفعه اهللا ا درجة وحط عنه ا خطيئة        ": ويف رواية أخرى له     
  ).٦٥٠٨(برقم 

دخل شباب من قريش على عائشة رضي اهللا عنها ، وهي مبىن وهم يـضحكون ،                : ويف رواية   
 تـذهب ،    فالن خر على طنب فسطاط وكادت عنقه أو عينـه         : ما يضحككم قالوا  : فقالت  
ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها       : "  يقول   eال تضحكوا فإين مسعت رسول اهللا       : فقالت  

 رواه مسلم يف كتاب الرب والـصلة بـرقم           ."إال كتب اهللا له ا درجة وحميت عنه ا خطيئة         
)٦٥٠٦. (  
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  . هـ ٠فاستعاره للطَّرف والناِحية ، أحد أطْناب اخلَيمة  : والطُّنب
  ) .٣/١٤٠(ة يف غريب احلديث النهاي

   . هو اخليمة:والفسطاط 
يف هذه األحاديث بشارة عظيمة للمسلمني، فانه قلما ينفك         : قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل       

الواحد منهم ساعة من شئ من هذه األمور ، وفيه تكفري اخلطايا باألمراض واألسقام ومصايب               
يه رفع الدرجات ذه األمور وزيادة احلسنات ، وهذا هو          الدنيا ومهومها وإن قلت مشقتها ، وف      

  ) .١٦/١٢٨(شرح النووي . اهـ . الصحيح الذي عليه مجاهري العلماء 
ما من شيء يصيب املؤمن يف جـسده         ": يقول   eمسعت رسول اهللا    : قال   tوعن معاوية   

  ).٥٦٠٠(صحيح اجلامع رقم    ."يؤذيه إال كفر اهللا عنه به من سيئاته
" . وصب املؤمن كفـارة خلطايـاه     ":  يقول   eمسعت رسول اهللا    : قال   tأيب هريرة   وعن  

  ) .٦٩٨٦(صحيح اجلامع 
بلغت من املسلمني  . )١٢٣(النساء  )من يعمل سوًء جيز به(ملا نزلت : قال  t وعن أيب هريرة

 حىت  قاربوا وسدووا ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة        " : eمبلغاً شديداً فقال رسول اهللا      
  . "النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها

  ).٦٥١٤(رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة برقم 
  .أي اقتصدوا فال تغلوا وال تقصروا بل توسطوا) : قاربوا(
  .أي  اقصدوا السداد وهو الصواب: ) سددوا(

  ) .٥/١١٢(النهاية يف غريب احلديث  .وهي ما يصيب اإلنسان من احلوادث: النكْبة 
يا رسول اهللا إنك توعـك  : فمسسته فقلت eدخلت على النيب : قال   tن ابن مسعود وع

ذلك بأن لكم أجرين    : قلت  " أجل إين أوعك كما يوعك رجالن منكم      " :وعكاً شديداً فقال    
نعم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فيما سواه إال حط اهللا به سيئاته كما حتـط                   ":قال  

                 ".الشجرة ورقها
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  ).٢٥٧١(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة برقم ) ٥٦٤٨(رواه البخاري يف كتاب املرض برقم 
إمنا مثل العبد املؤمن ":  قال e وعن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا 

السلسلة  . "حني يصيبه الوعك أو احلمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها
  ). ١٧١٤(ة الصحيح
النهايـة يف   . وهو احلُمى وقيل ألَمها وقد وعكَه املرض وعكاً ووِعك فهو موعوك             :  الوعك

  ) .٥/٢٠٦(غريب احلديث 
احلمى من فيح جهنم    "   eقال رسول اهللا    : قال   tوعن شهر بن حوشب ، عن أيب رحيانة         

  ).٣/٣١٨٨(  صحيح اجلامع رقم ".وهي نصيب املؤمن من النار
. ويقْال الواو ، وفاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلـت     . سطوع احلر وفورانه    :  الفيح   "فيح جهنم   " 

) ٣/٤٨٤(النهاية يف غريب احلديث     . وقد أخرجه خمرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم يف حرها          
.  
اً للمقربني أا   احلمى كري من جهنم ، أي حقيقة أرسلت منها إىل الدنيا نذيراً للجاحدين وبشري              

، فما أصاب املؤمن منها كان حظه من النار ، أي  كفارة لذنوم أو حرها شبيه حبر كري جهنم 
  .  ]وإن منكم إال واردها[  نصيبه من احلتم املقضي يف قوله سبحانه
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بإذن اهللا تعاىل ، الرقية الشرعية الثابتة يف الكتاب والسنة الصحيحة ، فعلـى              من األدوية النافعة    

العبد أن يلجأ إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف اخلري والشر ، ويف السر والعلن ، وأن يدعوه يف كشف                   
وِإذَا [: قال اهللا تعـاىل     . الضر عنه ، فإنه ال شايف إال اهللا ، وال منجي إال هو سبحانه وتعاىل                

ِفِنيمشي وفَه ت٨٠(الشعراء آية  . ]ِرض. (  
وفيـه أن عـالج     : قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه حديث على املرأة اليت تـصرع               

األمراض كلها بالدعاء وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأنفع من العالج بالعقاقري ، وأن تأثري ذلـك                
أحدمها من جهة : دنية ، ولكن إمنا ينجع بأمرين وانفعال البدن عنه أعظم من تأثري األدوية الب

العليل وهو صدق القصد ، واآلخر من جهة املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بـالتقوى                
  ) . ١٠/١١٥(فتح الباري . والتوكل واهللا أعلم 

 
مل يـر مثلـهن قـط       أنزلت علي آيات    ":  r قال رسول اهللا    :  قال   tعن عقبة بن عامر     

، وأمحـد يف مـسنده      ) ١٨٨٩ (أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين ، برقم       . " املعوذتني
  .، والدارمي يف سننه، والترمذي يف أبواب فضائل القرآن) ١٥٣ و ٣/١٥٠(

ويف املعوذتني االستعاذة من كل مكروه مجلة وتفصيالً فإن : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل 

  .عاذة من شر ما خلق تعم لك شر يستعاذ منه سواء كان يف األجسام أو األرواحاالست

فقد مجعت السورتان االستعاذة من كل شر وهلمـا شـأن عظـيم يف              : وقال رمحه اهللا تعاىل     
عقبة بن عامر بقراءا عقب      rاالحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها وهلذا أوصى النيب          
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أخرجه الترمذي يف أبـواب فـضائل القـرآن بـرقم           .    جامعه كل صالة ، ذكره الترمذي يف     
)٢٩١٢.(  

ما تعـوذ املعـوذون     : وقال يف هذا سر عظيم يف استدفاع الشرور من الصالة إىل الصالة وقال            
  ) .٤/١٤٣(زاد املعاد . هـ .أ. مبثلهما

:  فقلـت  ،!" اقرأ يا جابر : "r قال رسول اهللا: وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال    
  .]قل أعوذ برب الناس[ و ]قل أعوذ برب الفلق[: وما أقرأ بأيب أنت وأمي؟ قال 

، وقـال  "صحيحه"رواه النسائي، وابن حبان يف . "أقرأ ما ولن تقرأ مبثلهما: "فقرأما فقال  
  ).١٤٨٦(الترغيب " حسن صحيح: "األلباين

 }قل هو اهللا أحـد  { فث يف كفيهذا أوى إىل فراشه ن  إ eكان رسول اهللا    : عن عائشة قالت    
  .مث ميسح ما وجهه ، وما بلغت يده من جسده . واملعوذتني 

يف الدعوات ، باب التعوذ والقراءة عند النوم ،ومسلم يف السالم           ) ١٠٧/ ١١(أخرجه البخاري   
  .، باب رقية املريض باملعوذات ) ٢١٩٢(برقم 

  ."ورة البقرة يف ليلة كفتاهمن قرأ اآليتني من آخر س"" : الصحيحني"وكما يف 
يف فضائل القرآن ، باب فضل سورة البقرة ، ومسلم يف املـسافرين             ) ٩/٥٠(أخرجه البخاري   

  . ، باب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة) ٨٠٨(برقم 
كفتاه من قيام الليل ، وقيل كفتاه من الشيطان ، وقيـل مـن اآلفـات ،            : قيل معناه   : كفتاه  

   .ع وحيتمل من اجلمي
من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نـوراً         ":  قال   r ، عن النيب     tوعن أيب سعيد اخلدري     

يوم القيامة من مقامه إىل مكة ، ومن قرأ عشر آيات من آخرها مث خرج الدجال مل يـسلط                   
سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليـك           : عليه ، ومن يتوضأ مث قال       
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صـحيح علـى    : أخرجه احلاكم وقال    .  "طبع بطابع فلم يكسر إىل يوم القيامة      كتب يف رق مث     
  ).٢١٨(رقم " الترغيب"، و)٥٨٢(رقم " الصحيحة"شرط مسلم، وصححه األلباين يف 
ختم عليها خبامت فوضعت حتت العرش فلم تكسر إىل يـوم           ": ورواه النسائي وقال يف آخره      

  ."القيامة
بسورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنني فتغشته سحابة         كان رجل يقرأ     :وعن الرباء قال  

"  فذكر ذلك له فقـال     rفجعلت تدور وتدنوا وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النيب            
، ) ٥٠١١(أخرجه البخاري يف كتاب فـضائل القـرآن بـرقم           .  "تلك السكينة ترتلت للقرآن   "

  ).١٨٥٣(ومسلم يف كتاب صالة املسافرين برقم 
  .احلبل الطويل املضطرب وشطن تثنية شطننيهو ): شطن(

ويف هذا احلديث جواز رؤية آحاد املالئكة وفيه فضيلة القـراءة           : وقال النووي رمحه اهللا تعاىل      
  .وأا سبب نزل الرمحة وحضور املالئكة وفيه فضيلة استماع القرآن 

 اجلمعة أضاء له    من قرأ سورة الكهف يف يوم     ":  قال   rأن النيب    : tوعن أيب سعيد اخلدري     
، وأخرجه أبـو    "صحيح اإلسناد : " أخرجه النسائي واحلاكم وقال     ."من النور ما بني اجلمعتني    

من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة      : "سعيد الدارمي يف مسنده موقوفاً على أيب سعيد إال أنه قال            
يف صحيح اجلامع برقم    و صححه العالمة األلباين     ". اضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق        

  ).٦١٩(، واإلرواء برقم ) ٦٣٤٦(

  .نص الشافعي على استحباب قراءة سورة الكهف ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة
من حفظ عشر آيات من أول سـورة الكهـف          : " قال   r أن النيب      : tوعن ايب الدرداء    

 داود يف   ، وأبـو  ) ١٨٨٠(رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين بـرقم         . "عصم من الدجال  
، وأمحد يف   ) ٢٨٨٦(، والترمذي يف كتاب فضائل القرآن برقم        ) ٤٣٢٣(كتاب املالحم برقم    



 ٢٤

، صحيح اجلامع برقم    ) ٥٢٧ص  " (عمل اليوم والليلة  "، والنسائي يف    ) ٤٤٩و  ٦/٤٤٦(مسنده  
)٦٢٠١. (  

 يف  قيل سبب ذلك ما يف أوهلا من العجائب واآليات ، فمن يتدبرها مل يفتنت بالدجال وكـذا                
أَفَحِسب الَِّذين كَفَروا أَنْ يتِخذُوا ِعباِدي ِمن دوِني أَوِلياَء ِإنا أَعتـدنا            [: آخرها قوله تعاىل    

  ).١٠٢(الكهف .]جهنم ِللْكَاِفِرين نزالً
  ).١/٥٥٦( صحيح مسلم " .من آخِر سورِة الكَهف": ويف رواية ملسلم 

 يف قصة أهل الكهف من العجائب ، فمن علمها مل يـستغرب أمـر               ملا: جاء يف فيض القدير     
الدجال فال يفنت ، أو ألن من تدبر هذه اآليات وتأمل معناها حذره فـأمن منـه ، أو هـذه                     

وعليه جيتمع رواية من أول ومن      . ، ومن مث ورد يف رواية كلها         خصوصية أودعت يف السورة     
كل والتعريف للعهد أو للجنس ألن الدجال مـن         آخر ، ويكون ذكر العشر استدراجاً حلفظ ال       

يكثر الكذب والتمويه ويف خرب يكون يف آخر الزمان دجالون ، وفيه جواز الدعاء بالعصمة من                
   . وامللك eنوع معني ، واملمتنع الدعاء مبطلقها الختصاصها بالنيب 

أي العـشر اآليـات    -فمن تدبرها مل يفتنت بالدجال ، وجيوز أن يكون التخصيص ا ملا فيها           
  .  اهـ .  من ذكر التوحيد وخالص أصحاب الكهف من شر الكفرة -األول 

  
 
 

  ) ١:املدثر . ()يا أَيها الْمدثِّر (:قال اهللا تعاىل 
 فلمـا  جاورت حبراء شـهراً : " ، قال eأحدثكم ما حدثنا رسول اهللا :  قال  tعن جابر 

قضيت جواري ، نزلت فاستبطنت بطن وادي ، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن ميـيين     
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وعن مشايل فلم أر أحداً ، مث نوديت فنظرت فلم أر أحداً ، مث نوديت فرفعت رأسي فإذا هو                   
دثروين :على العرش يف اهلواء ـ يعين جربيل عليه السالم ـ فأخذتين رجفة شديدة فقلت   

  .رواه البخاري ومسلم ". علي ماًء،فدثروين وصبوا 
  ".دثروين ،وصبوا علي ماء بارد: فأتيت خدجية فقلت:"ويف رواية

  ).١٦١(، ومسلم برقم )٣(أخرجه البخاري برقم 
أعوذ : كان يعلمهم من الفزع  eأن رسول اهللا " عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ،        

ده ، ومن مهزات الشياطني ، وأعوذ بـك         بكلمات اهللا التامة من غضبه ، وعقابه ، وشر عبا         
  " .رب أن حيضرون
وأمحـد يف   ) ٣٥٩١(باب كيف الرقـي ، والترمـذي        :يف الطب   ) ٣٨٩٣(أخرجه أبو داود    

ورجاله ثقات ، وله شاهد مرسل عنـد ابـن الـسين            ) ١/٥٤٨(واحلاكم  ) ٦٦٩٦" (املسند"
   .)٧٠١(، وصحيح اجلامع برقم ) ٢٦٤(رقم "السلسلة الصحيحة). "٦٤٣(
 

  

 
 
 

 كان يرقى ،وأنه كان يعوذ بعض أهله ميسح بيـده           e أن النيب "،  عن عائشة رضي اهللا عنها      
 أنفـث   فلما ثقل كنت  : اليمىن ، وأنه كان ينفث باملعوذات على نفسه وعلى غريه ، قالت             

  ".عليه ن وأمسحه بيدِه نفسه لربكتها
  ).٢١٩٢(، ومسلم ) ٥٧٣٥(أخرجه البخاري 
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 يف رجل عمرو بن معاذ حني قطعت رجله ، eتفل : " مسعت أيب يقول : عن بريدة قال 
  ) .٢٩٠٤" (الصحيحة"" . فربأت 

  ) :١٤/٤٠٣(قال النووي يف شرح مسلم 
ئدة التفل التربك بتلك الرطوبة واهلواء والنفس املباشرة        وفا: قال القاضي عياض رمحه اهللا تعاىل       

للرقية والذكر احلسن ، لكن قال كما يتربك بغسالة ما يكتب من الذكر واألمسـاء احلـسىن ،                  
وكان يكره الرقية باحلديدة وامللح والذي يكتـب خـامت          . وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه       

  . واهللا أعلم . لك من مشاة السحر والعقد عنده أشد كراهة ، ملا يف ذ. سليمان 
  .  ويف احلديث استحباب الرقية بالقرآن ، وباألذكار 

 نسيان القرآن ، فضرب صدري eشكوت إىل رسول اهللا : يقول  tعن عثمان بن أيب العاص 
" الـصحيحة "" . فعل ذلك ثالث مـرات    ! "يا شيطان اخرج من صدر عثمان       : "بيده فقال   

)٢٩١٨. (  
 إذا اشتكى اإلنسان أو كانت به قرحة        eكان رسول اهللا    : ضي اهللا عنها قالت     وعن عائشة ر  

بـسم  : "هكذا ووضع سفيان سبابته باألرض ، مث رفعهـا ، وقـال           :أو جرح ، قال بإصبعه    
  ".اهللا،تربة أرضنا برقية بعضنا ، يشفى سقيمنا بإذن ربنا

سلم يف السالم بـرقم      ، وم  eيف الطب ، باب رقية النيب       ) ١٠/١٧٦،١٧٧(أخرجه البخاري   
  .                        ، باب استحباب الرقية من العني والنملة ) ٢١٩٤(

أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ، مث يضعها علـى             : ومعىن احلديث   : قال النووي   
ل التراب فيعلق ا منه شيء فيمسح به على املوضع اجلريح أو العليل ويقول هذا الكالم يف حا                

  ) .١٤/١٥١(شرح مسلم  .  هـ. أ. املسح واهللا أعلم 
إذا دخلتم على املريض ، فنفسوا لـه يف         " :eقال رسول اهللا    :وعن أيب سعيد اخلدري ، قال       

  ."األجل ، فإن ذلك ال يرد شيئاً ، وهو يطيب نفس املريض
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). ٢٠٨٧ (يف اجلنائز ، باب عيادة املريض ، والترمذي بـرقم         ) ١٤٣٨(أخرجه ابن ماجة برقم     
  ) .٤٨٨(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع رقم ) ٣٠١(ضعيف ابن ماجة رقم 

 e دخل على أعرايب يعوده ، قال وكان النيب          eأن النيب    "وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ،      
ال بأس طهور إن : فقال له . ال بأس ، طهور إن شاء اهللا : "إذا دخل على مريض يعوده قال 

  على شيٍخ كبٍري ، تزيره ـ  أو تثورـقلت طهور ؟ كال ، بل هي محى تفور : لقا. شاء اهللا 
  ).٣٦١٦(رواه البخاري برقم   . "فنعم إذاً eفقال النيب . القبور 

أي أن املرض يكفر اخلطايا ، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان ،              : "ال بأس "قوله    
  . وإال حصل ربح التكفري 

هو خرب مبتدأ حمذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة : ال ابن حجر  ق" طهور"وقوله 
  ) .١٠/١٢٤(فتح الباري . 

أذهب البـأس   : " كان إذا أتى مريضاً أو أُيت به إليه قال           eأن رسول اهللا    "وعن عائشة رضي اهللا عنها ،       
   " .، رب الناس ، اشف وأنت الشايف ، ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما

  ) .٢١٩١(، ومسلم برقم ) ٥٦٧٥(واه البخاري برقم ر
".. اذهب البأس رب الناس   : كان إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه مث قال          : "وعند مسلم   

  .  احلديث
. نعم : يا حممد اشتكيت ؟ فقال:  فقال eأن جربيل أتى النيب    "،   tوعن أيب سعيد اخلدري     

، من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك،          بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك        : قال  
   . "باسم اهللا أرقيك 
، وابن ماجة بـرقم     )٩٧٢(، والترمذي برقم    )١١٤٠(، وأمحد برقم    )٢١٨٦(رواه مسلم برقم    

)٣٥٢٣.(  
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بسم اهللا  ": أن جربيل رقاه وهو يوعك ، فقال        :  eوعن عبادة بن الصامت ، عن رسول اهللا         
 كل حاسٍد إذا حسد ، ومن كـل عـني وسـم ، واهللا               أرقيك ، من كل داٍء يؤذيك ، من       

  ."يشفيك
  ).١١٨٩" (صحيح موارد الظمآن"التعليق على ابن ماجة، 

إذا جاء الرجل يعـود مريـضاً       "  eعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ، قال رسول اهللا             
 ".ىل جنـازةٍ  إ : ويف رواية اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً ، أو ميشي لك صالٍة ،             : فليقل  

  ) .١٣٠٤" ( الصحيحة"
فتح . من النكاية ، ومعناه املبالغة يف األذى ، وقال بن سيده نكأ العدو نكاية أصاب منه                  : ينكأ

)٩/٦٠٧. (  
اللهم : " إذا أتى مريضاً أو أيت به إليه قال      eكان رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       

  " .يف ال شفاء إال شفاؤك ،شفاًء ال يغادر سقماً رب الناس أذهب البأس ،وأشف أنت الشا
  ) . ٢٧٧٥" (الصحيحة"

 بدعاء كان جربيل ـ عليـه   eكنت أعوذُ رسولَ اهللا : ويف رواية عنها رضي اهللا عنها قالت 
  :السالم ـ يعوذُه به إذا مرض 

فلما . "ًبيدك الشفاء ، ال شايف إال أنت،اشف شفاًء ال يغادر سقما          !أذهب البأس رب الناس   "
ارفعي يـدك ؛ فإـا   ":   eكان يف مرضه الذي تويف فيه ؛ جعلت أدعو ذا الدعاء ، فقال 

  .باختصار" الصحيح" وهو يف ."كانت تنفعين يف املدة
  ).١١٩٢" (صحيح موارد الظمآن"، ) ٣١٠٤و٢٧٧٥" (الصحيحة"

  " .الرقية من العني واحلمة والنملة" يف eوقد رخص رسول اهللا 
 أخرجه أبـو    " .ال رقية إال من عٍني أو محةٍ  أو دٍم يرقأ          " : eقال رسول اهللا    : قال  وعن أنس   

  ) .٧١٧(، وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم ) ٣٨٨٩(داود 
  ".ال رقية إال من عني أو محة": عن بريدة بن احلصني قوله ) ٢٢٠(وأخرج مسلم 
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اجلامع يف غريب احلديث    .  السنان وهي ِحدته      أصلها من احلَم وهي احلرارة ، أو من محة         :محة  
)٢/١٦٨. (   

مجيع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب : قال املازري : قال اإلمام النووي يف شرحه على مسلم 
اهللا تعاىل أو بذكره ، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو مبا ال يدري معنـاه،جلواز أن            

  ).١٤/٣٩٢. (يكون فيه من الكفر 
  

 
رخص  ":سألت عائشة عن الرقية من احلمة فقالت        : عن عبد الرمحن بن األسود ، عن أبيه قال        

   . "يف الرقية من كل ذي محة eالنيب  
  ) .٥٤٠٩(رواه البخاري برقم 

أرخص النيب  صلى اهللا عليه وسـلم         : "يقول   tوعن أيب الزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا           
   " .ية احلية لبين عمرويف رق

لدغت رجال منا عقرب وحنن جلوس مـع        ": ومسعت جابر بن عبد اهللا يقول       : قال أبو الزبري    
من استطاع منكم أن ينفع أخـاه       : " ، فقال رجل يا رسول اهللا أرقي ، قال           e رسول اهللا   
  ) .٢١٩٩(رواه مسلم برقم  . "فليفعل

   ."قية من احلية والعقربالر" يفe رخص رسول اهللا: وعن عائشة قالت 
  ".فرقاين ومسحها" ، eلدغتين عقرب عند النيب : ، قال  tوعن طلق بن علي 

  ).١١٩١"(صحيح موارد الظمآن"، ) ١٧٦" (صحيح أيب داود"
لعن اهللا العقرب ؛ : " عقرب وهو يصلي ، فلما فرغ ، قال e لدغت النيب: قال  tوعن علي 

 قل يـا أيهـا      [مباٍء وملٍح ، وجعل ميسح عليها ويقرأ بـ         مث دعا   . ال تدع مصلياً وال غريه      
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" السلسلة الصحيحة" .  ] قل أعوذ برب الناس  [ ، و    ]قل أعوذ برب الفلق   [ ، و  ]الكافرون  
  ) .٥٤٨(رقم 

 e حيةٌ ، فقال النيب      eلدغت بعض أصحاب رسول اهللا      : ويذكر عن ابن شهاب الزهري قال       
إن آل حزم كانوا يرقون رقية احلية ، فلما يت عن !  اهللا يا رسول:  ، فقالوا "هل من راق؟": 

ال بأس  ":  ، فدعوه ، فعرض عليه رقاه ، فقال          "ادعوا عمارة بن حزم   ": الرقى تركوها ، فقال     
  . ، فأذن له فيها فرقاه "ا

التـاريخ  "رواه البخـاري يف     : يف ترمجة عمارة ، وقال      ) ٤/٢٧٥" (اإلصابة"ذكره احلافظ يف    
  .بإسناد جيد " ريالصغ

 ، فجاء آل " عن الرقىeى رسول اهللا : "عن جابر قال ) ٢١٩٩"(صحيحه"وأخرج مسلم يف
إنه كانت عندنا رقية نرقي ـا مـن         ! يا رسول اهللا    :  فقالوا   eعمرو بن حزم إىل رسول اهللا       

استطاع ما أرى بأساً ، من      : "فعرضوها عليه ، فقال     : العقرب ، وإنك يت عن الرقى ، قال         
  ".منكم أن ينفع أخاه فلينفعه

أن يكون بكالم : وقد أمجع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثالثة شروط : قال ابن حجر    
اهللا تعاىل ، أو بأمسائه وصفاته وباللسان العريب ، أو مبا يعرف معناه من غريه ، وأن يعتقـد أن                    

  ) .١٠/١٩٥(فتح الباري . اهـ . الرقية ال تؤثر بذاا بل بذات اهللا تعاىل 
 

 
 يف سفرٍة سافروها حىت نزلـوا       eانطلق نفر من أصحاب النيب      : عن أيب سعيد اخلدري ، قال       

على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك احلي ، فسعوا 
لو أتيتم هؤالِء الرهطَ الذين نزلوا لعلهم أن يكون         : ضهم  له بكل شيء ال ينفعه شيء ، فقال بع        
إن سيدنا لُدغ ، وسعينا له بكل شيء ال         ! يا أيها الرهط    : عند بعضهم شيء ، فأتوهم ،فقالوا       
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نعم واهللا إين ألرقي ، ولكن استضفناكم ،        : ينفعه ، فهل عند أحدكم من شيء ؟ فقال بعضهم           
جتعلوا لنا جعالً ، فصاحلوهم على قطيع من الغنم ، فـانطلق            فلم تضيفونا ، فما أنا براٍق حىت        

احلمد هللا رب العاملني ، فكأمنا أنشط من عقال ، فانطلق ميشي وما به قلبةٌ ، : يتفل عليه ، ويقرأ 
ال : اقتسموا ، فقال الذي رقـى     : فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه ، فقال بعضهم         : قال  

 فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول اهللا              eتفعلوا حىت نأيت رسول اهللا      
e        ا رقية؟   ": ، فذكروا له ذلك ، فقالقـد أصـبتم ،اقـسموا      : "،مث قال   " وما يدريك أ

  ." ًواضربوا يل معكم سهما

يف ) ٢٢٠١( ، باب النفث يف الرقية ، ومـسلم          "الطب"يف  ) ١٠/١٧٨(أخرجه البخاري   
  . أخذ األجرة على الرقية   ، باب جواز"السالم"

ما بالبعري  قَلَبـة ، أَي       : تقول  . معناه لـيست به علة ، يقَلَّب هلا فـينظَر ِإلـيه           : ما به قلبة  
 معناه ما به شيٌء يقِْلقُه ، فَــيتقَلَّب       : لـيس به داٌء يقَلْب له ، فـينظَر ِإلـيه ؛ وقال الطائي            

  ).٦٨٧/ ١(لسان العرب . ـ اه. من أَجِله علـى فراشه 

 
 وجعاً يجده يف جسده منذ أسـلمr         ، ، أنه شكا إىل رسول اهللا        tعن عثمان بن أيب العاص      

بسم اهللا ثالثاً وقلْ سـبع      : ضع يدك على الذي تأمل من جسدك وقل          : "rفقال رسول اهللا    
   " .                 شر ما أِجد وأحاِذر أعوذ باهللا وقدرِتِه من: مرات 

، وأخرجـه   ) ٥٧٠١(، ويف كتاب الطب بـرقم       ) ٢٢٠٢(رواه مسلم يف كتاب السالم برقم       
  ) . ٢١٧ و ٤/٢١(أمحد يف مسنده 

  .فيه استحباب وضع اليد على مكان األمل مع الدعاء 
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ىل شيخ من قريش ـ يقال  أخذ بيدي علي بن احلسني ، فانطلقنا إ: عن كريب الكندي ، قال 
ابن حثمة ـ يصلي إىل إسطوانه ، فجلسنا إليه ، فلما رأى علياً انصرف إليه ، فقال لـه   : له 
حدثتين أُمي أا كانت ترقي يف اجلاهلية ، فلما جاء          : حدثنا حديث أُمك يف الرقية ، فقال        :علي

:  e؟ فقال هلـا رسـول اهللا    ، فأتته فاستأذنته eال حىت أستأذن رسول اهللا : اإلسالم قالت 
  " . ارقي ؛ ما مل يكن فيها شرك"
  ) .١١٨٥" (صحيح موارد الظمآن"، و) ١٧٨" (الصحيحة"

العني حق ، ولو كان شيٌء سابق القدر سبقته العني ،     ": قال   e ، عن النيب     tعن ابن عباس    
ــسلوا  ــسلتم فاغــــــــــــ    . "وإذا استغــــــــــــ

  ).٥٦٦٦( رواه مسلم يف الطب برقم 
وإذا طلب من . القدر ، وإن كل شيء كائن بقدر اهللا تعاىل ، وهو بيده النفع والضر  فيه إثبات 

  .  احلاسد االغتسال عليه أن يغتسل ، ويصب وضوءه على احملسود 
انصبت على يدي مرقمة فأحرقتها،فذهبت يب أُمي إىل رسول اهللا          : عن حممد بن حاطب ، قال       

   :فأتيناه وهو يف الرحبة ، فأحفظ أنه قال 
  ." ـ وأكثر علمي أنه قال ـ أنت الشايف ال إله إال أنت! أذهب البأس ، رب الناس "
  ).١١٨٦" (صحيح موارد الظمآن"، و) ٢٩٦٥" (التعليقات احلسان"

أال أرقيـك  !يا ابن أخي  : قالت يل   : وعن عبد الرمحن بن السائب ابن أخي ميمونة أن ميمونة           
  :قالت: قلت بلى !  ؟eبرقية رسول اهللا 

اشـِف  ! بسم اهللا أرقيك ، واهللا يشفيك ، من كل داٍء فيك ، أذهب البأس ، رب الناس                  "
  ."أنت الشايف ، ال شايف إال أنت

  ).١١٨٧" (صحيح موارد الظمآن"، ) ٣٣٥٧(حتت احلديث " الضعيفة"
 دخل عليها  ـ  وامرأة تعاجلها أو ترقيها ـ ،   eوعن عائشة رضي اهللا عنها ، أن رسول اهللا 

  " .عاجليها بكتاِب اهللا : "فقال



 ٣٣

  ).١١٨٨" (صحيح موارد الظمآن"، )١٩٣١" (الصحيحة"
ما لقيت من عقرب لدغتين     ! يا رسول اهللا    :  فقال   eجاء رجل إىل النيب     : عن أيب هريرة قال     

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر مـا خلـق ، مل            :أما لو قلت حني أمسيت      ":البارحة فقال 
  ."تضرك

  .، باب الذكر والدعاء) ٢٧٠٩(برقم " السالم"  أخرجه مسلم يف
 

 
لو فعلت كما فعل رسول     : ، قال المرأته زينب وقد اشتكت عينها         tعن عبد اهللا بن مسعود      

أذهب البـأس  ": ، مث تقولني    كان خرياً لك وأجدر أن تشفي ، تنضحني يف عينك املاء             eاهللا  
أخرجه أبـو داود  ". رب الناس،أشف أنت الشايف ، ال شفاء إال شفاؤك،شفاًء ال يغادر سقماً    

  ) .٣٥٣٠(، وابن ماجة برقم ) ٣٨٨٣(برقم 
اللهم رب الناس :   [ كان يعوذ ذه الكلمات ": ويف رواية عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

فلما ثقل  .شايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر سقما          أذهب البأس ،واشف وأنت ال    ] 
وأقوهلا ،فنـزع يده من يدي     ] ا  [ يف مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه            

فكان هذا آخر ما مسعت من كالمه       :قالت  .اللهم اغفر يل ،وأحلقين بالرفيق األعلى       :،وقال  
  ) .٢٧٧٥(م رق" السلسلة الصحيحة "" .صلى اهللا عليه وسلم
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العني حق ولو كان شيء سـابق القـدر ،          " : eقال رسول اهللا    : ، قال    tعن ابن عباس    
  .، باب الطب واملرض والرقى ) ٢١٨٨(أخرجه مسلم يف السالم برقم .  " لسبقته العني 

يا رسول  : ويف رواية عن عبيد بن رفاعة الزرقي ، أن أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها ، قالت                  
نعم فلو كان شيٌء يسبق القـضاء  ": إن بين جعفر تصيبهم العني ، أفأسترقي هلم ؟ فقال    ! اهللا  

  ." لسبقته العني
  ) .٣٥١٠( ، وابن ماجة برقم )٦/٤٣(، وأمحد ) ٢٠٥٩(أخرجه الترمذي برقم 

ما لصبيكم هذا يبكي ؟ فهال استرقيتم لـه مـن    : " eقال رسول اهللا : وعن عائشة قالت 
  ". العني

  .يف رقية النملة ) . ١٠٤٨" (الصحيحة"
أال تعلمني هذه   ":  وأنا عند حفصة ، فقال       e عن الشفاء بنت عبد اهللا ، دخل علي رسول اهللا         

  ".ها الكتابةرقية النملة كما علمتي
  ) .١٩٣١" (السلسلة الصحيحة"، ) ٦/٣٧٢(، وأمحد ) ٣٨٨٧(أخرجه أبو داود برقم 

قروح خترج يف اجلنني ، وهو داء معروف ، ومسي منلةً ، ألن صاحبه حيس يف مكانـه                  : النملة  
  .كأن منلة تدب عليه وتعضه 

   ."رخص يف الرقية من احلمة والعني والنملة" eعن أنس ، أن النيب 
ن العـني والنملـة واحلمـة       ، باب استحباب الرقية م    )٢١٩٦(خرجه مسلم يف السالم برقم      أ

   .والنظرة



 ٣٥

. السم ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، ألن السم خيـرج منـها               : واحلمة بالتخفيف   
  .شيء يف اجلسد كالقرح ، أو قروح خترج يف اجلنب: والنملة 

  " .العني حقe : "قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ، قال 
، ) ٢١٨٧(يف الطب ، باب العني حق ، ومسلم يف السالم برقم            ) ١٠/١٧٣(أخرجه البخاري   

  .باب الطب واملرض والرقى 
   ."كان يؤمر العائن فيتوضأ، مث يغتسل منه املعني": وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  ) .٢٥٢٢(رقم" سلسلة الصحيحةال. "ء العني ، باب ما جايف الطب) ٣٨٨٠(أخرجه أبو داود 
  ".أن نسترقي من العني" ، أو أمرeأمرين النيب : ويف رواية عنها قالت

يف الطب ، باب رقية العني ، ومسلم يف الـسالم بـرقم             ) ١٠/١٦٩،١٧٠(أخرجه البخاري   
  .، باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة ) ٢١٩٥(

: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال          : ف ، قال    وعن أيب أمامة بن سهل بن حني      
 عامراً ، فتغـيظ     eفلبط سهل ، فأتى رسول اهللا       : قال! واهللا ما رأيت كاليوم وال جلد خمبأة        

، فغسل له عامر وجهه ويديـه ،  " عالم يقتل أحدكم أخاه أال بركت اغتسل له": عليه وقال   
  .لة إزاره يف قدح ، مث صب عليه ، فراح مع الناس ومرفقيه وركبتيه ، وأطراف رجليه ، وداخ

  .يف أول كتاب العني ، ورجاله ثقات) ٢/٩٣٨ ("املوطأ"أخرجه مالك يف
:  رأى يف بيتها جاريةً يف وجهها سـعفة ، فقـال             eوعن أم سلمة رضي اهللا عنها ، أن النيب          

  ".استرقوا هلا ، فإن ا النظرة"
طب ، باب رقية العني ، ومسلم يف الـسالم بـرقم            يف ال ) ١٠/١٧١،١٧٢(أخرجه البخاري   

  .، باب رقية العني ) ٢١٩٧(
: والسفعة ـ بفتح السني وجيوز ضمها وسكون الفاء ـ سواد الوجه ، ومنه سـفعة الفـرس     

: سواد مع لون آخر ، وقال ابن قتيبـة  : يعلوها سواد ، وقيل    : سواد ناصيته ، وعن األصمعي      
  .ا متقاربة لون خيالف لون الوجه ، وكله



 ٣٦

إما يلتمـسان البـصر ،ويـسقطان       ":  يف األبتر ، وذي الطُفيتني من احليات         eوقال النيب   
  ".احلبل

  ،   } وبث فيهما من كل دابة       {تعاىل  باب قول اهللا    : يف بدء اخللق  ) ٦/٢٤٨(أخرجه البخاري   
  .باب قتل احليات وغريها : يف السالم ) ٢٢٣٣(ومسلم 

  :يتلطف باملريض ، فتارة يضع يده عليه ويقول أنه كان eوصح عن النيب 
  ".ال بأس طهور إن شاء اهللا"

  ) .٧٤٧٠(و ) ٥٦٢٢(و ) ٣٦١٦(أخرجه البخاري برقم 
إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومـن         :" eقال رسول اهللا    : وعن عبد اهللا بن عامر قال       

  " .ماله ما يعجبه فليربكه ؛ فإن العني حق
   .)٢٥٧٢" (الصحيحة "

  .وال يقال مربوك  . "اللهم بارك": وصيغة التربيك هو أن يقول 
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 ٣٨

 
إن اهللا عندما خلق الداء ، وهو منه سبحانه وتعاىل ابتالء لعباده ، وخباصة املؤمنني منهم ، 

ؤمنني ، فعندما خلق اهللا سبحانه وتعاىل الداء ويكون تكفرياً لسيئام ، وهذا منه رمحةً لعباده امل
  خلق معه الدواء ، وجعله مباحاً لعباده ،  

إن اهللا خلق الـداء والدواء،فتـداووا،وال        ":قال   e ، عن رسول اهللا    tفعن أيب الدرداء    
  ). ١٦٣٣(رقم " السلسلة الصحيحة . ""تتداووا حبرام

اهللا مل ينـزل داًء إال وأنـزل لـه دواًء ؛   إن ": قال  e، أن رسول اهللا  tوعن ابن مسعود  
  ".جهله من جهله ، وعلمه من علمه

  ).١١٩٦" (صحيح موارد الظمآن"، و) ٤٥٢" (السلسلة الصحيحة"
  ) .١٧٦٢(، وصحيح اجلامع برقم 

هل ينفع الدواء من القدر ؟ ، فقال :  eوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أنه سئلَ رسول اهللا 
     . " لقدر و قد ينفع بإذن اهللا تعاىلالدواء من ا": 

  ) . ٣٤١٥(صحيح اجلامع حديث رقم 
وهذا من حكمة اهللا كما هو شائع أنه إذا ابتلى أعان ، : قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد املقدسي 

فابتلى بالداء وأعان بالدواء ، وابتلى بالذنب وأعان بالتوبة ، وابتلى باألرواح اخلبيثة الشياطني ، 
" اآلداب الشرعية. "عان باألرواح الطيبة املالئكة ، وابتلى باحملرمات وأعان بإباحة نظريها وأ
)٢/٣٣٦. (  

 وأصحابه كأمنا على رؤوسهم الطري ، فسلمت  eأتيت رسول اهللا    : عن أسامة بن شريك ، قال       
وا فـإن  تداو": نتداوى ؟  قال ! يا رسول اهللا  : مث قعدت ، فجاءت األعراب من هاهنا فقالوا         

   " .اهلرم: اهللا مل يضع داًء إال وضع له دواًء ، غري واحد 



 ٣٩

فإن اهللا مل ينـزل داًء إال قد أنزل لـه شـفاًء ؛ إال الـسام                ! تداووا عباد اهللا    ": ويف لفظ   
  ".واهلرم

أخرجه أبـو داود    : قال الدكتور حممد ضياء األعظمي يف شرحه على السنن الصغرى للبيهقي            
، واحلـاكم   ) ٤/٢٧٨(، وأمحد   ) ٢/١١٣٧(، وابن ماجة    ) ٤/٣٨٣(ي  ، والترمذ ) ٤/١٩٢(
  . كلهم من طرق عن زياد بن عالقة به ) . ٩/٣٤٣(، والبيهقي يف السنن الكربى ) ٤/٣٩٩(

دليل على إثبات العالج ، وأن التداوي مباح ولـيس           : "تداووا": ويف رواية   : قلت  : مث قال   
البخـاري  : حاب العزائم كما جـاء يف الـصحيحني         بواجب ، واإلمهال فيه مذموم ، إال أص       

سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب ، وهم الذين ال          ") : ١/١٩٩(، ومسلم   ) ١٠/٢١١(
شرح وختريج السنن   .  اهـ   " .يتطريون ، وال يكتوون ، وال يسترقون ، وعلى رم يتوكلون          

  ) .٨/٣٤٦(الصغرى للبيهقي 
ن السلف الصاحل رضـوان اهللا      ، كما ثبت ذلك ع    أعلى منه لتداوي سنةٌ وتركه درجة     وا: قلت
       ."اآلداب الشرعية"ه ابن مفلح يف ، وكما نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وتلميذعليهم

ويف احلديث فضل من يصرع : قال ابن حجر العسقالين يف تعليقه على حديث املرأة اليت تصرع 
اجلنة ، وأن األخذ بالشدة أفضل من األخذ بالرخصة ملـن           ، وأن الصرب على باليا الدنيا يورث        

علم من نفسه الطاقة ومل يضعف عن التزام الشدة ، وفيه دليل على جواز ترك التداوي ، وفيـه                 
أن عالج األمراض كلها بالدعاء وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأنفع من العالج بالعقاقري ، وأن تـأثري                 

تأثري األدوية البدنية ، ولكن  إمنا ينجع بأمرين أحدمها مـن            ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من       
جهة العليل وهو صدق القصد ، واآلخر من جهة املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بـالتقوى                 

  ).١٠/١١٥(فتح الباري . والتوكل واهللا أعلم 
رقي ـا ،    أرأيت دواًء نتداوى به ، ورقى نست      ! يا رسول اهللا    : أنه قال   :وعن كعب بن مالك     

  ." بل هي من قدِر اهللا! يا كعب ": وأشياء نفعلها ؛ هل ترد من قدِر اهللا ؟ قال 
  ).١١٧١(رقم  " صحيح موارد الظمآن"، و) ١٣/١١" (ختريج أحاديث مشكلة الفقر"



 ٤٠

 جرح فاحتقن اجلرج eأن رجالً يف زمان رسول اهللا       ": وعن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم         
  ."أيكما أطب ؟:"ا برجلني من بين أمنار فنظرا إليه فقال هلما رسول اهللا بالدم وأن الرجل دع

أنـزل الـدواء الـذي أنـزل        : " eأيف الطب خري يا رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا           : فقاال  
والكحـال يف   ). ١١٠" (التمهيـد "وابن عبد الـرب يف      ) ٩٤٤" (املوطأ"رواه مالك يف    ".الداء

  ) .١٤٨ /١(األحكام يف الصناعة الطبية 
 " .من أنت ؟: " e ، فقال له رسول اهللا eوعن إبراهيم التيمي ، أن رجالً أتى إىل رسول اهللا 

  ".  ولعلك تدبر أشياء حيرق ا غريك: " eقال له رسول اهللا . أنا طبيب : قال 
والبيهقي يف السنن ) ١٣٤: ٤(،وأمحد يف املسند ) ١٩٢١" (الصحيح"رواه مسلم يف 

  ). ٦٠٢: ٣(يف الصحيح واحلاكم يف املستدرك .)٣٧٥: ٣(الكربى
قالوا " .أال تدعوا له طبيباً ؟:" عاد مريضاً فقال  eعن جابر بن دينار بن عبد اهللا أن رسول اهللا           

إن اهللا عز وجل مل ينـزل داء إال أنزل معـه           :"فقال  : يا رسول اهللا وأنت تأمرنا ذا ؟ قال         
  ) .٢٨٧٣" (الصحيحة"". دواء 

 قال e وحدث اخلزامي سنداً أن رسول اهللا eبن زيد وابن مسعود ، عن رسول اهللا عن أسامة 
  " .إن اهللا بثّ الداء وبثّ الدواء وجعل لكل داء دواء من الشجر والعسل فتداوا: "

  ).١٠/٥(،والبيهقي يف السنن الكربى) ٣٨٧٤(رواه أبو داود يف السنن برقم 
، واألمر به ملـن    ِفعلُ التداوي يف نفسهeفكان من هديه : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل      

أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن مل يكن ِمن هديه وال هدي أصحابه اسـتعمال هـذه                 
األدوية املركَّبة اليت تسمى أقرباذين ، بل كان غالب أدويتهم باملفردات، ورمبا أضافوا إىل املفرد               

غالب طب األمم على اختالف أجناِسها من العرب والترك،         ما يعاونه، أو يكسر سورته، وهذا       
  .وأهِل البوادي قاطبةً وإمنا باملركبات الروم واليونان واكثر ِطب اهلند باملفردات

وقد اتفق األطباء على أنه مىت أمكن التداوي بالغذاء ال يعدل عنه إىل الـدواء، ومـىت أمكـن               
  .بالبسيط ال يعدل عنه إىل املركب



 ٤١

  .  الطب النبوي.اهـ . وكل داء على دفعه باألغذية واحلمية ، مل يحاول دفعه باألدوية : ا قالو
لكل داء ، دواء ، فإذا أصيب دواء الداء بـرأ        ":  أنه قال    e، عن رسول اهللا      tوعن جابر   

  ) .٥٧٠٥(رواه مسلم يف الطب برقم . " بإذن اهللا عزوجل
وهو مذهب  .  هذا احلديث إشارة إىل استحباب الدواء        ويف: قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل       

  ) .١٤/٤١٢(شرح مسلم .        اهـ .أصحابنا ومجهور السلف وعامة اخللف 
إن اهللا تعاىل مل يضع داء إال وضع له شفاء فعلـيكم            : " eوعن طارق بن شهاب ، عن النيب        

    . " بألبان البقر فإا ترم من كل الشجر
  ) .١٨٠٨(قم  صحيح اجلامع حديث ر

   

 
إن اهللا مل جيعل شـفاءكم      : "عن ابن مسعود    يف كتاب األشربة    " صحيحه"وذكر البخاري يف    
  "فيما حرم عليكم

    . " يعين اخلمر-إا ليست بدواء و لكنها داء " eعن وائل بن حجر ، عن النيب 
   ) .٢٤٣٦(صحيح اجلامع حديث رقم 

عن طارق بن سويد اجلُعفي، أنه سـأل        ) ١٩٨٤(يف كتاب األشربة برقم     " مسلمصحيح  "ويف  
إنـه لَـيس    : "إمنا أصنعها للدواء، فقال   :  عن اخلمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال        eالنيب  

   ."بدواٍء، ولكنه داٌء
يل لتحرمي اختـاذ    هذا دل : قال النووي رمحه اهللا تعاىل      ."إنه ليس  بدواء ولكنه داء     ":  eقوله  

اخلمر وختليلها ، وفيه التصريح بأا ليست بدواء  فيحرم التداوي ا ألا ليست  بدواء فكأنه                 
يتناوهلا بال سبب ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه حيرم التداوي ا ، وكذا حيرم شـرا                  

الساغة ا ألن حـصول     للعطش ، وأما إذا غص بلقمة ومل جيد ما يسيغها به إال مخرا فليلزمه ا              
  ) .١٣/١٥٣(شرح النووي . اهـ . الشفاء ا حينئذ مقطوع به خبالف التداوي واهللا أعلم 



 ٤٢

إن اهللا خلق الـداء والدواء،فتـداووا،وال        ":قال   e ، عن رسول اهللا    tوعن أيب الدرداء    
. هـة ، بـاب يف األدويـة املكرو      ) ٣٨٧٤(أخرجه أبو داود يف الطب برقم        . "تتداووا حبرام 

  )  ١٧٦٢(، وصحيح اجلامع برقم ) ١٦٣٣(رقم " السلسلة الصحيحة"
" . من تداوى حبرام مل جيعل اهللا لـه فيـه شـفاء           : " eقال رسول اهللا    : عن أيب هريرة قال     

  ) .٢٨٨١" (الصحيحة"
  ".إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم":وعن ابن مسعود 
  .، باب شراب احللواء والعسلتعليقاً يف الطب ) ١٠/٦٨(أخرجه البخاري 

  ". عن الدواء اخلبيثeى رسول اهللا ": وعن أيب هريرة ، قال
) ٢/٣٠٥(، وأمحـد  ) ٣٤٥٩(، وابن ماجـة  ) ٢٠٤٦(والترمذي ) ٣٨٧٠(أخرجه أبو داود  

  ) .٦٨٧٨(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ) . ٤٧٨(و)٤٤٦(و
   ."إا داٌء وليست بالدواء": لدواء ، فقال ، أنه سئل عن اخلمر جيعل يف ا" السنن"ويف 

، باب ما جاء يف األدويـة املكروهـة ، والترمـذي            )٣٨٧٣(أخرجه أبو داود يف الطب برقم       
حسن صحيح ، وصححه ابن حبـان      : من حديث طارق بن سويد ، وقال الترمذي         ) ٢٠٤٧(
  ) .٢٤٠٨(صحيح اجلامع برقم ). ١٣٧٧(

  ".فنهاه عن قتلها" ، eذكر ضفدعاً يف دواء عند رسول اهللا أن طبيباً "" : سنن النسائي"ويف
مـن  )٤٩٩(و  )  ٤٥٣/ ٣(يف الصيد ، باب الضفدع ، وأمحـد         ) ٧/٢١٠(أخرجه النسائي   

  .حديث عبد الرمحن بن عثمان ، وسنده صحيح 
  ".من تداوى باخلمر ، فال شفاه اهللا": أنه قال eويذكر عنه 

" من تداوى حبرام كخمر ، مل جيعل اهللا له فيه شفاء          "بلفظ  " اجلامع الصغري "أورده السيوطي يف    
   ) .٥٥١٨: (، انظر ضعيف اجلامع حديث رقم" ضعيف: " قال األلباين .

  : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل 



 ٤٣

وإمنا حرم على هذه األمة ما حرم خلبثه وحترميه له محية هلم وصيانة عن تناوله ، فال يناسب أن يطلـب   
فاء من األسقام والعلل ، فإنه وإن أثر يف أزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه يف القلـب بقـوة                    به الش 

اخلبث الذي فيه فيكون املداوي به قد سعى يف إزالة سقم البدن بسقم القلب وأيـضا فـإن حترميـه                    
يقتضي جتنبه والبعد عنه بكل طريق ويف اختاذه دواء حض على الترغيب فيه ومالبسته وهـذا ضـد                  
مقصود الشارع ، وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فال جيوز أن يتخذ دواء وأيضا فإنـه                  
يكسب الطبيعة والروح صفة اخلبث ألن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعاال بينا ، فـإذا كانـت                  

 سبحانه علـى    كيفته خبيثة أكسب الطبيعة منه خبثا ، فكيف إذا كان خبيثا يف ذاته ، وهلذا حرم اهللا                
عباده األغذية واألشربة واملالبس اخلبيثة ملا تكتسب النفس من هيأة اخلبث وصفته ، وأيـضا فـإن يف              
إباحة التداوي به ال سيما إذا كانت النفوس متيل إليه ذريعة إىل تناوله لـشهوة واللـذة ال سـيما إذا                   

حب شيء إليها والـشارع سـد       عرفت النفوس أنه نافع هلا مزيل السقامها جالب لشفائها ، فهذا أ           
الذريعة إىل تناوله بكل ممكن ، وال ريب أن بني سد الذريعة إىل تناوله وفتح الذريعة إىل تناوله تناقضا                   
وتعارضا ، وأيضا فإن يف هذا الدواء احملرم من األدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء وليفـرض                    

فيها شفاء قط ، فإا شديدة املضرة بالـدماغ الـذي هـو          الكالم يف أم اخلبائث اليت ما جعل اهللا لنا          
مركز العقل عند األطباء وكثري من الفقهاء واملتكلمني ، قال أبقراط يف أثنـاء كالمـه يف األمـراض                   
احلادة ضرر اخلمرة بالرأس شديد ألنه يسرع االرتفاع إليه ويرتفع بارتفاعه األخالط الـيت تعلـو يف                 

إن خاصية الـشراب اإلضـرار بالـدماغ        :  ،  وقال صاحب الكامل       البدن وهو لذلك يضر بالذهن    
  ).١/١٢٢(الطب النبوي . أهـ . والعصب 

  مرض القلوب ومرض األبدان
مرض القلـوب ، ومـرض األبـدان ، ومهـا           : املرض نوعان   : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل        

  .مذكوران يف القرآن 
  . ومرض شهوة وغَي ، وكالمها يف القرآن . نوعان مرض شبهة وشك : ومرض القلوب 

 ).١٠(سورة البقرة  . ]يف قُلُوِبهم مرض فَزادهم اهللا مرضاً[: قال اهللا تعاىل يف مرض الشبهة 



 ٤٤

يا ِنساَء النيب لَستن كأَحٍد ِمن النساِء إِن اتقَيـتن فـال            [: فقال تعاىل   : وأما مرض الشهوات    
 نعضختضرالذي يف قَلِْبه م عطْمِل فَي٣٢(سورة األحزاب  . ]بالقَو.( 

  . فهذا مرض شهوة الزىن ، واهللا أعلم 
لَيس على اَألعمى حرج وال على اَألعرِج حرج وال على          [: فقال تعاىل   : وأما مرض األبدان    

جر٦١(سورة النور  . ]املَِريِض ح.( 
 احلج ، والصوم ، والوضوء ِلسر بديع يبني لك عظمة القرآن، واالستغناء              وذكر مرض البدن يف   

ِحفظُ الصحة ، واحلمية عن : به ملن فهمه وعقله عن سواه ، وذلك أن قواعد ِطب األبدان ثالثة 
  .املؤذي ، واستفراغُ املواد الفاسدة ، فذكر سبحانه هذه األصول الثالثة يف هذه املواضع الثالثة 

  :ن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل هذه الفوائد اليت ختص اجلسم نذكرها للفائدة ذكر اب
  .الكالم الكثري ، والنوم الكثري ، واألكل الكثري ،  واجلماع الكثري: وأربعة أشياء تمرض اجلسم 

 ل الشيبضعفه ، ويعجالدماغ وي قلِّل مخفالكالم الكثري ي .  
لوجه، ويعمى القلب ، ويهيج العني ، ويكِسلُ عـن العمـل ، ويولِّـد               يصفِّر ا : والنوم الكثري   

  .الرطوبات يف البدن 
  .واألكلُ الكثري يفِسد فم املعدة ، ويضعف اجلسم ، ويولِّد الرياح الغليظة ، واألدواء العسرة 

خـي العـصب ،     يهد البدن، ويضعف القُوى، وجيفِّف رطوباِت البدِن، وير       : واجلماع الكثري   
ويورث السدد ، ويعم ضرره مجيع البدن، وحيض الدماغ لكثرة ما يتحلل بـه مـن الـروح                  
  .النفساين، وإضعافه أكثر من إضعاف مجيع املستفرغات، ويستفرغ ِمن جوهر الروح شيئاً كثرياً

  .والسهر . واجلوع . احلزن . اهلم : أربعةٌ ِدم البدن : فصل 
النظر إىل اخلضرة ، وإىل املاء اجلاري ، واحملبوب ، والثمار  : وأربعة تفرح.  

املشي حافياً ، والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل ، والعدو ، وكثرة            : وأربعةٌ تظلم البصر    
  .البكاء ، وكثرة النظر يف اخلط الدقيق



 ٤٥

أكل الطعام احللو والدسم لبس الثوب الناعم ، ودخول احلمام املعتدل ، و: وأربعة تقوي اجلسم 
  .، وشم الروائح الطيبة

الكذب ، والوقاحةُ ، وكثرة السؤال عن       : وأربعةُ تيبس الوجه ، وتذهب ماءه وجته وطالوته         
  .غري علم ، وكثرةُ الفجور

  .املروءةُ ، والوفاُء ، ولكرم ، والتقوى : وأربعةُ تزيد يف ماء الوجه وجِتِه 
  .الِكرب ، واحلسد ، والكذب ، والنميمة : واملقت وأربعة جتلب البغضاء 
قيام الليل ، وكثرةُ االستغفار باألسحار ، وتعاهد الصدقة ، والذكر أول            : وأربعةُ جتلب الرزق    

  .النهار وآخره 
  .نوم الصبحة ، وقلةُ الصالة ، والكَسلُ ، واخليانة : وأربعة متنع الرزق 

  .، واهلم ، والغم مض والفواكه ، والنوم على القفاإدمانُ أكل احلا: وأربعةٌ تضر بالفهم والذهن 
فراغ القلب ، وقلة التملِّي من الطعام والشراب ، وحسن تدبري الغـذاء             : وأربعةٌ تزيد يف الفهم     

  .  باألشياء احلُلوة والدمسة ، وإخراج الفضالت املثِقلَِة للبدِن
لبصل ، والباِقالء ، والزيتون ، والباذجنان ،  وكثرة اجلمـاع ،             إدمان أكل ا  : ومما يضر بالعقل    

  .والوحدة ، واألفكار ، والسكر ، وكثرةُ الضحك ، والغم 
قُِطعت يف ثالث جمالس ، فلم أجد لذلك ِعلة إال أين أكثرت ِمن أكِل الباذجنان : قال بعض أهل النظر 

  .زاد املعاد . اهـ . من الباقالء يف الثالث يف أحد تلك األيام ، ومن الزيتون يف اآلخر ، و
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إنكم ال تدرون يف أيها     ":ر بلعق األصابع والصحفة ، وقال         أم  eأن النيب   ": ،   tعن جابر   
   " .الربكة

  ).٢٠٣٣(رواه مسلم يف كتاب األشربة برقم 
ذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان ـا مـن أذى وليأكلـها وال يـدعها               إ": يف رواية له    

رواه مسلم يف    . "للشيطان وال ميسح يده باملنديل حىت يلعق أصابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة              
  )٥٢٦٩(كتاب األشربة برقم 

  . مص ، أصابعه الثالث الوسطى مث السبابة مث اإلام  : لعق
  .تلعق : الوسخ ، تسلت : ليزل ، واألذى ف : فليمط
  .إناء يأكل عليه عشرة أنفس  : القصعة

  .لعق األصابع سبب حلصول الربكة 
إن يف لعق األصابع من بعد الطعام       : وهلذا قال األطباء    : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل        

شرع فيما يـأمر بـه وإال       فائدة وهو تيسري اهلضم ، وحنن نقول هذا من باب معرفة حكمة ال            
 ، وكثري من الناس ال يفهمون هذه السنة جتده ينتهي من            eفاألصل أننا نلعقها امتثاالً ألمر النيب       

 ى أن   eالطعام وحافته اليت حوهلا كلها جتده أيضاً يذهب ويغسل دون أن يلعق أصابعه والنيب               
مث بعد ذلك ميسح باملنـديل مث بعـد    ميسح اإلنسان يديه باملنديل حىت يلعق وينظفها من الطعام          

  ) .٣/٣٥٨(شرح رياض الصاحلني . هـ.أ. ذلك يغسلهما إذا شاء 
احلمد هللا الذي أطعمـين     : من أكل طعاماً مث قال      " :  قال   e  أن النيب     tعن معاذ بن أنس     

رواه أبـو داوود     . "هذا الطعام ورزقنيه من غري حوٍل مين وال قوة  غُفر له ما تقدم من ذنبه               
، ) ٣/٤٣٩(، وأمحد   ) ٣٢٨٥(، وابن ماجه برقم     ) ٣٤٥٨(، والترمذي برقم    ) ٤٠٤٣(برقم  



 ٤٨

، )٤٣٤٣(، املـشكاة    )٢١٦٤(، وحسنه العالمة األلباين يف الترغيب برقم        )٤٦٩(وابن السين   
  ).١٩٨٩(، اإلرواء رقم ) ١٨٧(الكلم 

  .محد اهللا تعاىل بعد الطعام يكون سبباً لغفران الذنوب : يف احلديث 
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة          " :eقال رسول اهللا    : قال   tوعن أنس بن مالك     

  "فيحمده  عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
  " .استحباب محد اهللا تعاىل بعد األكل والشرب"، باب ) ٢٧٣٤(رواه مسلم برقم 
  .بباً لرضى اهللا تعاىل عن العبد محد اهللا تعاىل بعد الطعام والشراب يكون س: ويف هذا احلديث 

  .ففي احلديثني بيان عظيم فضل اهللا على عباده ، فقد فتح باب الرمحة هلم وجمازام بعظيم كرِمه

 
يا رسول اهللا إنا نأكل وال نشبع       :  قالوا   e، أن أصحاب رسول اهللا       tعن وحشي بن حرب     

فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسـم اهللا       " : نعم ، قال    : قالوا   ،   "فلعلكم تفترقون ": قال  
، وأمحـد   ) ٣٢٨٦(، وابن ماجه بـرقم      ) ٣٧٦٤(أخرجه أبو داوود برقم      . "يبارك لكم فيه  

، الترغيب برقم   "حسن لغريه : "، وغريهم من طريق الوليد بن مسلم، وقال األلباين          ) ٣/٥٠١(
  ).٤٢٥٢(، واملشكاة برقم ) ٢١٢٨(
فاالجتمـاع  .  الربكة يف االجتماع على الطعام ، وذكر اسم اهللا تعاىل عليـه             :  احلديث   يف

  .والفرقة تسلب الربكة وعدم الشبع . يورث الشبع والربكة
الشيطان قادر على الفرد وإيقاعه يف مصايده ومكايده ، ألنـه           : قال ابن مفلح رمحه اهللا تعاىل       

  . فهو بعيد من النيل منها ألن يد اهللا على اجلماعةيأكل من الغنم القاصية ، وأما اجلماعة
  . وذكر اسم اهللا عند األكل واجب وهو حمصل للربكة املرجوة بتكثري الطعام

يرافق ، هـذا    : أميا أحب إليك يعتزل الرجل يف الطعام أو يرافق ؟ قال                      : قيل لإلمام أمحد    
ريه ، وال بأس بالنهد ، قـد تناهـد          أرفق يتعاونون ، وإذا كنت وحدك مل ميكنك الطبخ وال غ          



 ٤٩

. الصاحلون ، كان احلسن إذا سافر ألقى معهم ، ويزيد أيضاً بقدر ما يلقي ، يعـين يف الـسر                     
   ) .٣/١٨٢(اآلداب الشرعية . هـ .أ

الربكة تنـزل وسط الطعام فكلوا من      ":  قال   eوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، عن النيب          
   . "حافتيه وال تأكلوا من وسطه

، ) ٣٢٧٧(، وابن ماجه بـرقم      ) ١٨٠٥(، والترمذي برقم    ) ٣٧٧٢(أخرجه أبو داوود برقم     
  ).٢١٢٣(وصححه األلباين يف الترغيب برقم 

إنكم ال تدرون   :    " أمر بلعق األصابع والصحفة وقال    " ،   e ، أن رسول اهللا      tوعن جابر   
   ."يف أيها الربكة

  .)٥٢٦٨(رواه مسلم يف كتاب األشربة برقم 
إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان ا من أذى وليأكلـها وال              ": ويف رواية له    

   ."يدعها للشيطان وال ميسح يده باملنديل حىت يلعق أصابه فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة
  ).٥٢٦٩(رواه مسلم يف كتاب األشربة رقم 

أنه حىت حيضره عند طعامه فـإذا       إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من ش        "ويف رواية   
سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان ا من أذى فليأكلها وال يدعها للشيطان فإذا فرغ 

رواه مسلم يف كتاب األشربة بـرقم       " فليلعق أصابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه تكون الربكة         
)٥٢٧١.(  

  .حلس: لعق 
  .فلينح وليزل: فليمط
  .اخلري الكثري: الربكة 

  .من غبار أو تراب أو وسخ : ن أذى م
  .الذي يأكله اإلنسان فيه بركة وال يدري أين هي : الطعام 



 ٥٠

 
  يأكل طعاماً يف ستٍة من أصحابه فجاء أعرايب          eكان النيب : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       
   . "أما إنه لو مسى لكفاكم "eفأكله بلقمتني، فقال رسول اهللا 

  ).٢١٠٧(أللباين يف الترغيب برقم صححه ا
  .عدم التسمية على الطعام سبب لسلب الربكة منه ، وعدم الشبع 

إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا تعاىل عند دخولـه          ":  يقول   e ، أنه مسع النيب      tوعن جابر   
وإذا دخل الرجل فلم يذكر اهللا عنـد        " وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء        

أدركـتم  : أدركتم املبيت وإذا مل يذكر اهللا عند طعامه قال الشيطان           : قال الشيطان   دخوله  
رواه مسلم يف صحيحه ، وأبو داوود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ،                .            "املبيت والعشاء 

  ).١٠٩٦(، والبخاري يف األدب املفرد ) ٣٨٣ و ٣/٣٤٦(وأمحد 
أس الشيطان منه فإذا غفل حلَّ فيه غفلتـه ونـال مـراده منـه،      كل ما يذكر اسم اهللا عليه يي      

والشيطان يبيت يف البيوت اليت مل يذكر اهللا تعاىل فيها ويأكل من طعام أهلها إذا مل يذكروا اسم     
  .اهللا عليها

 جالساً ورجل يأكل فلم يـسِم       eكان رسول اهللا  : قال   tوعن أمية بن خمشي الصحايب    
بسم اهللا أوله وآخره فـضحك      :  لقمة فلما رفعها إىل فيه قال        حىت مل يبق من طعامه إال     

  " .ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم اهللا استقاء ما يف بطنه: " مث قال eالنيب
  ) .٧٣٥(، والرياض)١٨٣(، والكلم برقم )٤٢٠٣( والنسائي ، املشكاة برقم رواه أبو داوود ،

الطعام الذي مل يذكر اسم اهللا عليه ، إن ذكر اهللا           يستفاد من احلديث أن الشيطان يشارك يف        
  .على الطعام ولو مل يبق منه إال جزء يسري حيرم الشيطان من كل ما كان قد أكل قبل 

وللتسمية يف أول الطعام والشراب ، ومحد اهللا يف آخـره تـأثري             : قال ابن القيم رمحه اهللا      
         .         عجيب يف نفعه واستمرائه ، ودفع مضرته 



 ٥١

إذا ذكر اسم اهللا يف أوله ، وحمـد اهللا          : إذا مجع الطعام أربعاً فقد كمل       : قال اإلمام أمحد    
  ).٤/٢٣٢(زاد املعاد .   ا هـ ."عليه األيدي ، وكان من ِحليف آخره ، وكثرت 

وفائدة التسمية قبل الطعام أنه حيرم الشيطان من املشاركة يف األكل واإلصابة منه، فعن حذيفة               
t كنا إذا حضرنا مع النيب      : قالe         مل نضع أيدينا حىت يبدأ رسول اهللا e    فيضع يده، وإنا 

حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأا تدفع فذهبت لتضع يدها يف الطعام فأخذ رسول               
إن الـشيطان  : "e بيدها، مث جاء أعرايب كأمنا يدفع فأخذ بيده، فقـال رسـول اهللا      eاهللا  

. ام أن ال يذكر إسم اهللا عليه، وإنه جاء ذه اجلارية يستحل ا، فأخذت بيدها              يستحلُّ الطع 
" . فجاء ذا األعرايب يستحلُّ به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده يف يدي مع يدها               

  ).٣٧٦٦(، أبو داوود برقم ) ٢٢٧٣٨(، وأمحد برقم ) ٢٠١٧(رواه مسلم برقم 
:  فعن عمرو بن أيب سلمة رضي اهللا عنهما، قـال          "بسم اهللا   " : ولفظ التسمية أن يقول اآلكل      

 e، وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهللا           eكنت غالماً يف حجر رسول اهللا       
  . فما زالت تلك ِطعميت بعد " يا غالم سم اهللا، وكل بيمينك ، وكل مما يليك"

  ).٢٠٢٢(قم واللفظ له ، ورواه مسلم بر) ٥٣٧٦(رواه البخاري برقم 



 ٥٢

 
جاءت األحاديث باألمر يف الشرب قاعداً ، دلت على الوجوب ، وجاءت أحاديث أخرى دلت 

فمن شرب قاعداً له األجـر      . على اإلباحة ، فصرفت هذه األحاديث من الوجوب إىل اإلباحة           
  .واهللا أعلم . تالية على تطبيق السنة ، ومن شرب قائماً ال شيء عليه لألحاديث ال

  ".زجر ، ويف لفظ ى ، عن الشرب قائماً: " eأن النيب : فعن أيب سعيد 
  .رواه مسلم 

". شرب من زمزم ،من دلو ،وهـو قـائم        : " eأن النيب   : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما       
  ) .٢٠٢٧(،ومسلم ) ١٦٣٧(أخرجه البخاري 

إن ناساً :  فشرب فضله وهو قائم ، مث قال   أيت مباء فشرب ، مث توضأ ، مث قام        " tوعن علي   
  ) .٥٦١٥(أخرجه البخاري ".  صنع مثل ما صنعتeيكرهون الشرب قائماً ، وإن النيب 

".  يشرب قائماً وقاعـداً    eرأيت النيب   : "وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال            
  .، وهو حسن ) ١٨٣٨(أخرجه الترمذي 

  ". وحنن منشي ، ونشرب وحنن قيامeعلى عهد النيب كنا نأكل ":  قال tوعن ابن عمر 
  .، وهو صحيح ) ١٨٨٠(، والترمذي ) ٣٣٠١(، وابن ماجة ) ٤٦٠١(أخرجه أمحد 

باب بیان جواز : "، باب فقال ) ٣٤٩ص(وبوب اإلمام النووي رحمھ اهللا تعالى في ریاض الصالحین 
  " الشرب قائمًا

     " .وبيان أن األكمل واألفضل الشرب قاعداً"
قائماً فبيان للجواز فال إشـكال وال        eوأما شربه   ) : ١٣/١٩٥(وقال يف شرحه على مسلم      

  .اهـ . تعارض ، وهذا الذي ذكرناه يتعني املصري إليه 
   



 ٥٣

 
  ) .٦٩:النحل( .  }يخرج ِمن بطُوِنها شراب مختِلف أَلْوانه ِفيِه ِشفَاٌء ِللناِس (:قال اهللا تعاىل 

ما بني أبيض وأصفر وأمحر وغري ذلك من األلـوان احلـسنة علـى              : قال ابن كثري يف تفسريه      
   أي يف العسل شفاء للناس ، أي          " فيه شفاء للناس  :"اختالف مراعيها ومأكلها منها ، وقوله       

س لكان دواء   من أدواء تعرض هلم قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء للنا               
لكل داء ولكن قال فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حـار والـشيء                   

  ) .٢/٢٧٦(تفسري ابن كثري . اهـ . يداوى بضده 
: ويف رواية : إن أخي يشتكي بطنه : فقال e   ، أن رجالً أتى النيب  tعن أيب سعيد اخلدري 
. قد سقيته ، فلم يغن عنه شـيئاً  : هب مث رجع ، فقال ، فذ"اسقه عسالً"استطلق بطنه ، فقال   

، فقال له   "اسقه عسالً ": فلم يزده إال استطالقاً مرتني أو ثالثاً ، كل ذلك يقول له             : ويف لفظ   
  . "صدق اهللا وكذب بطن أخيك": يف الثالثة أو الرابعة

فيه شفاء ": ىل ، باب الدواء بالعسل ، وقول اهللا تعا) ١٠/١١٩( أخرجه البخاري يف الطب 
  .، باب التداوي بالعسل ) ٢٢١٧( ، وأخرجه مسلم يف السالم برقم " للناس
 ، أي فسد هضمه ، واعتلت معدته ،         "إن أخي عرب بطنه   ": يف لفظ له    " صحيح مسلم "ويف  

  .واالسم العرب بفتح الراء ، والذرب أيضاً 
فضالت فلما سقاه عسال وهو     قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده         : قال ابن كثري    

حار حتللت فأسرعت يف االندفاع فزاده إسهاال فاعتقد األعرايب أن هذا يضره وهـو مـصلحة                
ألخيه مث سقاه فازداد التحليل والدفع مث سقاه فكذلك فلما اندفعت الفضالت الفاسدة املـضرة               

 عليه من ربه أفضل     بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت األسقام واآلالم بربكة إشارته         
من حديث  ) ١٤٧٤(، ومسلم برقم    ) ٥٦١٤(الصالة والسالم ، ويف الصحيحني البخاري رقم        



 ٥٤

 كان يعجبه احللـواء  eأن رسول اهللا "هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اهللا عنها           
  ) .٢/٢٧٦(تفسري ابن كثري . اهـ. هذا لفظ البخاري" .والعسل

ان يف شيٍء من أدويتكم خري ، ففي شرطِة حمجٍم ، أو شربٍة مـن               إن ك  ":عن جابر مرفوعاً    
  " . عسٍل ، أو لذعٍة بناٍر ، وما أُحب أن أكتوي

  ) .٢٢٠٥(، ومسلم برقم ) ٢٢-٧/٢١(، و ) ١٢٦و١١٥-١٠/١١٤(أخرجه البخاري 
 الدم    فاملراد باحملجم هنا احلديدة اليت يشرط ا موضع   احلجامة  ليخرج             "شرطة حمجم : "قوله  

  .شرح مسلم . 
. ومنه لَذَعة بلسانه ، وهـو أذًى يـسري    .يعين الكي ، واللَّذع اخلفيف من اإلحراق       : لَذْعةٌ بنار 

  ).٣/٣١٤(الفائق 
  :قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل 

 والعسل فيه منافع عظيمة ، فإنه جالء لألوساخ اليت يف العروق واألمعـاء وغريهـا ، حملـل                  
 أكال وطالء ، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ومن كان مزاجه باردا رطبا ، وهـو                للرطوبات

مغذ ملني للطبيعة ، حافظ لقوى املعاجني وملا استودع فيه مذهب لكيفيات األدوية الكريهـة ،                
منق للكبد والصدر ، مدر للبول موافق للسعال الكائن عن البلغم ، وإذا شرب حـارا بـدهن                  

وام وشرب األفيون ، وإن شرب وحده ممزوجا مباء نفع من عضه الكلب             الورد نفع من ش اهل    
واكل الفطر القتال ، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثالث أشهر ، وكذلك إن جعل                 
فيه القثاء واخليار والقرع والباذجنان ، وحيفظ كثريا من الفاكهة ستة أشهر ، وحيفظ جثة املوتى                

إذا لطخ به البدن املقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطـول الـشعر             ويسمى احلافظ األمني ، و    
وحسنه ونعمه ، وإن اكتحل به جال ظلمة البصر ، وإن اسنت به بيض األسنان وصقلها وحفظ                 
صحتها وصحة اللثة ، ويفتح أفواه العروق ويدر الطمث ، ولعقه على الريق يـذهب الـبلغم                 

سخنها تسخينا معتدال ويفتح سددها ويفعل ذلك       ويغسل مخل املعدة ويدفع الفضالت عنها وي      
بالكبد والكلى واملثانة ، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حلو وهو مع هذا كلـه     



 ٥٥

مأمون الغائلة قليل املضار مضر بالعرض للصفراويني ودفعها باخلل وحنوه فيعود حينئذ نافعا لـه               
وشراب مع األشربة وحلو مع احللوى وطـالء  جدا ،  وهو غذاء مع األغذية ودواء مع األدوية         

مع األطلية ومفرح مع املفرحات ، فما خلق لنا شيء يف معناه أفضل منه وال مثله وال قريبا منه                   
، ومل يكن معول القدماء إال عليه وأكثر كتب القدماء ال ذكر فيها للسكر البتة وال يعرفونه فإنه                

 باملاء على الريق ويف ذلك سر بديع يف حفـظ           حديث العهد حدث قريبا ، وكان النيب يشربه       
  . الصحة ال يدركه إال الفطن الفاضل 

 العسل كان استطالق بطنه     eإذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النيب         : مث قال رمحه اهللا تعاىل      
عن ختمة أصابته عن امتالء فأمره بشرب  العسل لدفع الفضول اتمعة يف نواحي املعدة واألمعاء 

العسل فيه جالء ودفع للفضول وكان قد أصاب املعدة أخالط لزجة متنع استقرار الغذاء              ، فإن   
فيها للزوجتها فإن املعدة هلا مخل كخمل القطيفة فإذا علقت ا األخـالط اللزجـة أفـسدا                 
وأفسدت الغذاء فدواؤها مبا جيلوها من تلك األخالط والعسل جالء ، والعسل من أحسن مـا                

اء ال سيما إن مزج باملاء احلار، ويف تكرار سقيه العسل معىن طيب بديع وهو أن                عوجل به هذا الد   
الدواء جيب أن يكون له مقدار وكمية حبسب حال الداء إن قصر عنه مل يزله بالكلية وإن جاوزه 
أوهى القوى فأحدث ضررا آخر فلما أمره أن يسقيه  العسل  سقاه مقدارا ال يفي مبقاومة الداء                  

لغرض فلما أخربه علم أن الذي سقاه ال يبلغ مقدار احلاجة فلما تكرر ترداده إىل النيب                وال يبلغ ا  
e                 أكد عليه املعاودة ليصل إىل املقدار املقاوم للداء فلما تكرر الشربات حبسب مادة الداء بـرأ 

طب   بإذن اهللا ، واعتبار مقادير األدوية وكيفياا ومقدار قوة املرض واملريض من أكرب قواعد ال              
 إشارة إىل حتقيق نفع هذا الدواء وأن بقاء الداء          "صدق اهللا وكذب بطن أخيك     : "eويف قوله   

ليس لقصور الدواء يف نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة املادة الفاسدة فيه فأمره بتكرار الدواء                
 متيقن قطعي إهلي صادر عن الـوحي  eلكثرة املادة ، وليس طبه كطب األطباء فإن طب النيب          

ومشكاة النبوة وكمال العقل ، وطب غريه أكثره حدس وظنون وجتارب وال ينكر عدم انتفاع               
  ) .٣٥ـ٤/٣٤(زاد املعاد . اهـ . كثري من املرضى 



 ٥٦

  " : غذاؤك حياتك"وقال الدكتور حممد علي احلاج يف كتابه 
كما أن  مفيد جداً للمصابني بأمراض القلب ، وأمراض الكبد وخاصة يف الريقان ،             : والعسل   

  .العسل يفيد يف تضميد اجلروح إذ يساعد على سرعة التئامها 
ولـذلك فهـو     ) C(يساعد على تثبيت الكلسيوم يف العظام مبا حيتويه من فتـامني            : والعسل

ضروري للرضع واألطفال اآلخذين يف النمو إذ يساعد عظامهم على التصلب ويسهل بـزوغ              
نخر والتسوس كما أن يقي األطفال شر الكساح وتقوس         األسنان ويقويها ويثبتها ويبعد عنها الت     

  .الساقني 
وملا . وملا كانت أنسجة الطفل عند والدته حتتوي على كمية من احلديد تكفيه ثالثة أشهر فقط                

كان لنب األم فقرياً جداً باحلديد ، فإن إعطاء الرضيع ملعقة عسل يومياً اعتباراً من الشهر الرابع                 
  .ه فقر الدم والكساح تفيده كثرياً إذ تقي

  .احلاالت املرضية اليت يعطى فيها العسل : وقال الدكتور حممد علي احلاج 
  : أهم هذه احلاالت هي 

  .ـ الضعف العام واالحنطاط اجلسماين ١
  .ـ اإلمساك ٢
  .ـ زيادة نسبة البولينا يف الدم ٣
  .ـ النحافة ٤
  .ـ فقر الدم ٥
  ) .التناسلي(ـ الضعف اجلنسي ٦
  .ار النقاهة وخاصة بعد احلميات ـ أدو٧

والعسل يفيد يف تنظيم حركة التنفس ، كما أنه يفيد كثرياً يف حاالت السعال والتهاب               : مث قال   
  .اللوزتني والتهابات احلنجرة والقصبات 



 ٥٧

" . غذاؤك حياتـك . "اهـ . وللعسل فائدة كبرية يف تليني األمعاء وخاصة إذا أخذ على الريق           
  ) .١٣١،١٣٣ص(

 ،  t ومعـه علـي      eدخل علي رسول اهللا     :   قالت   t أم املنذر بنت قيس األنصاري       عن
:  يقول لعلي  e ليأكل ، فطفق رسول اهللا       eوعلي ناقه ، ولنا دوايل معلقة ، فقام رسوا اهللا           

وصنعت شعرياً وسلقاً، فجئت به ، فقال رسول : قالت.  tحىت كف علي "مه ؛ إنك ناقه"
  ".  هذا فهو أنفع لكيا علي أصب من : "eاهللا 

، وأبو ) ٢٠٣٨(، والترمذي ) ٣٤٤٢(أخرجه ابن ماجة : قال األلباين رمحه اهللا تعاىل 
  ) . ٥٩: ( رقم " الصحيحة. "، وسنده حسن ) ٦/٣٦٤(، وأمحد) ٣٨٥٦(داود
  .أي حديث عهد باإلفاقة من املرض  : ناقه
  .طب أكل مجع دالية ، وهي العذق من التمر يعلق حىت إذا أر : دوايل

 لعلي من األكل من الدوايل وهو       eواعلم أن يف منع النيب      : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل        
أقناء من الرطب تعلق يف البيت لألكل مبنــزلة عناقيـد           :  فإن الدوايل    ناقه ، أحسن التدبري ،    

، فإنـه بعـد مل   العنب ،  والفاكهة تضر بالناقه لسرعة استحالتها ، وضعف الطبيعة عن دفعها             
تتمكن قوا ، وهي مشغولةٌ بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن ، ويف الرطب خاصة نوع مـن                  
ثقل على املعدة ، فتشتعل مبعاجلته وإصالحه عما هي بصدده من إزالة بقية املرض وآثاره،فأما أن   

 فنافع له ويوافق ملن     تقف تلك البقية ، وإما أن تتزايد ، فلما وضع بني يديه وأما السلق والشعري              
  ويف ماء الشعري تربيد وتغذيةٌ   . يف معدته ضعف 

ال سيما مع   أمره أن يصيب منه ، فإنه من أنفع األغذية للناقه ،            وتلطيف وتليني وتقوية الطبيعية     
 ، فهذا من أوفق الغذاء ملن يف معدته ضعف ، وال يتولد عنه من األخالط ما خياف          أصول السلق 

  ) .٢/٣٤٣(واآلداب الشرعية ، ) ٣/٩٧(زاد املعاد  .اهـ . منه 
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وقد أصدر مركز الصديق للعسل يف صنعاء اليمن رسالة حول عالجات العـسل فأحببـت أن                
  .أضعها للفائدة 

 
 مالعق عسل ، ربع ملعقة صرب حضرمي صغري مطحون ، ملعقة حبة سوداء مطحون ، خيلط                 ٣

 على الريق صباحاً عند القيام من النوم واإلفطار بعده بنصف ساعة            اجلميع ، ويؤكل مرة واحدة    
  .وعند النوم مثل ذلك ال يوقف األنسولني فجأة ولكن بالتدريج إذ يتأخر نصف ساعة يومياً 

 
 

 
ان جمفف ومطحون كأس حليب ثالث مالعق عسل زائد ملعقة حبة سوداء مطحون زائد ملعقة قشر الرم

مفور لدرجة الغليان وحده يصب على اموعة السابق وحيرك جيداً ويشرب على الريق صباحاً عند القيام 
  .من النوم واإلفطار بعده بنصف ساعة وعدم شرب املاء بعده مباشرة وعند النوم مثل ذلك 

  

 
 خيلط اجلميع ويؤكل مرة واحدة صباحاً عند القيام من ملعقة حبة سوداء مطحون وثالث مالعق عسل

النوم ، وعدم شرب املاء أو األكل بعد االستعمال بساعة ، وعند الليل مثل ذلك ، وهكذا ملدة عشرين 
يوماً إذا كان املريض ملتهباً ، أو مصاباً بااللتهاب ، وإذا تليثه فيجب استمرار استعمال العالج حىت يتم 

 اخل كما جيب االبتعاد … ، وجيب االبتعاد عن مجيع الدسومات كأكل البيض والدهون الشفاء بإذن اهللا
  " .والشايف هو اهللا .  "عن احلوار 
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 فصوص ثوم مطحون ، خيلط اجلميع ، ٣ مالعق عسل ، صفار البيض ، ملعقة حبة سوداء مطحون ، ٣

  .عدم شرب املاء أو األكل بعده ملدة ساعة ، وعند النوم مثل ذلك ويؤكل اجلميع مرة واحدة على الريق و

 

 
  :ألمراض األذن وآالمها

  .ميزج العسل يف ماء مع قليل من امللح ويقطر يف األذن قبل النوم يومياً 

 

 
  .توضع ملعقة عسل يف نصف كوب ماء ساخن ويتغرغر به ثالث مرات يومياً

 
  .يدلك الوجه مبزيج متساو من العسل وعصري اجلزر ويشرب منه 

 
  .أكتحل بالعسل صباحاً وقبل النوم مع تناول ملعقة بعد ذلك يومياً 

 
  .يغلي فنجان من عصري الشبت مع نصف كوب عسل يزيل القوباء فإنه يزيلها بسرعة 

  .، يتقشر منه اجللد ، ويتجرد منه الشعر داء يف اجلسم " : القوباء"
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يؤخذ عصري الفجل مع ثالث مالعق عسل يف كوب ماء دافئ صباحاً ومساًء فإنه يقضي على                

  .األمراض الصدرية وينظف الصدر متاماً

 
ي هو  يستنشق خبار مغلي العسل والبصل قبل النوم مع شرب ملعقة عسل بعد كل أكل ، واملغل               

عبارة عن عسل ومبشور بصلة صغرية ويوضع ذلك يف إناء ماء وعلى ذلك نار يوضـع حـىت                  
  .يتبخر 

 
تؤخذ ملعقة عسل من حني ألخر وتذاب فيه قليل من املاء املغلي فيه قشر الرمان ، فإنه يـدعم                   

  . القلب ويقويه جداً 
  .رب فإن ذلك يقوي القلب وينشطه للغاية تأخذ من غذاء امللكات قدر ثالث قطرات ومن العن

 
يؤخذ عسل قدر فنجان زجنبيل وخل بلدي قدر ملعقة من كل ويلقى مع العسل يف إناء به ماء                  

  .ويذاب جيداً ويشرب علال الريق يومياً 
  .فإنه بعون اهللا خالل أسابيع ينهى مأساة الربو متاماً 

 
  .يؤخذ الترمس مع العسل 
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ميزج شراب الورد بقدره من العسل ويشرب فنجان صباحاً ومساًء ويدهن الصدر والعنق بزيت              
الزيتون املضروب يف العسل قبل النوم ويستمر على ذلك حىت يعافيه اهللا وهو على كل شـيٍء                 

  .قدير 

 
تني من العسل ويستمر ذلـك حـىت        يشرب على الريق يومياً كوب من املاء البارد واحمللى مبلعق         

  .تنتهي الرعشة وذلك قد ال يتعدى األسبوع 

 
  .خيلط العسل باملاء ويشرب منه املريض ، فإنه يسكن املغص ويقطع العطش 

  .إذا طبخت احللبة وشربت بالعسل حللت الرياح واملغص 
 

 صباحاً ومساًء فإنه يلني املعدة ويطهرها       يؤخذ له كوب من اللنب البارد املذاب فيه ملعقة عسل         
  .تطهرياً 

 
  .يضمد على البواسري السائلة بثوم وملح مدقوقني ومعجونني بقليل من العسل فإنه يقطعها

إذا دق الثوم والفجل والزجنبيل وعجن اجلميع بالعسل واستعملهم املريض آكالً وضماداً قطـع              
  .البواسري السائلة واجلامدة 

 
  .يغلي القرنفل جيداً وحيلى بعسل ويشرب فنجان قبل كل أكل فإنه يوقف القيء والغثيان 
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يؤخذ حلاء البلوط بعد طحنه جيداً وتؤخذ منه ملعقة تعجن يف فنجان عسل ويؤخذ ذلك على                

  .الريق يومياً ملدة شهر بال انقطاع 
 

  .وب لنب حملى مبلعقة عسل ملدة مخسة أيام يبلغ فص ثوم على الريق بك
 

 
  .خيلط مغلي النعناع بالعسل واخلل ويشرب منه 

  .ويدق الزعتر وخيلط فإنه خيرج الديدان شرباً 
  

 
  .شرب ماء الترمس مع العسل يشفى الطحال 

 
ام للمكـان مبـاء داىفء      مليجرام مع مح  ) ٥٠(يؤخذ يومياً غذاء امللكات من اخللية مباشرة قدر         

  .مذاب فيه عسل ويا حبذا مساًء وملدة شهر 
 

  .خليط من ورق خبزي وثالثة مالعق عسل وملعقة مسن بقري يفتت ويطرد احلصى 
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يطبخ ورق خبازي بري مث تضاف عليه ثالثة مالعق عسل وملعقة مسن بقري ويصفى جيداً بعد                
ملغص الكلوي ، فإنه عجيب ويستمر على ذلـك ملـدة           خلطه سوياً ويشرب منه كوب عند ا      

  .أسبوع حىت تفتت احلصى وتطرد بإذن اهللا 
  .خيلط الزعفران بالعسل ويشرب منه املريض 

 
 كيلو شعري ويطبخ جيداً ويشرب من ماءه قدر كأس حملى بثالث مالعـق عـسل    ½يؤخذ 

  .يف هو اهللا صباحاً وظهراً وعند النوم على اجلوع والشا
 

  .شراب ماء الشعري والعسل يزيل عسر البول 
 

أي فور استخراجه ويشرب بعده كوب من حليب البقـر عليـه            ) جديد(يؤخذ غذاء امللكات    
 مليجرام ويستمر علال ذلك ملدة شهر كامل فإذا شاء اهللا أن مينحه ٣برادة قرن وحيد القرن قدر 
  . على كل شيء قدير الذرية كانت البشرى واهللا

وبالنسبة للمرأة تضع طلع النخل ممزوجاً بعسل يف رمحها قبل املباشرة بقليـل ولتـدعوا اهللا أن                 
  .مينحها ذرية صاحلة هللا 

 
وخيلط بقدره عسالً وعلى نار     ) وذلك بدق ثالث بصالت وعصرهم جيداً       (يؤخذ ماء البصل    

صع بعد ذلك يف قارورة وتؤخذ ملعقـة بعـد          هادئة يقلب حىت يصل النتهاء رغوة العسل ويو       
  .الغذاء يومياً ، وإن عجنت باحلبة السوداء فإنه يقوي جداً 

  .وكذلك مع بذور الفجل وتؤكل كاملريب 
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ميزج فنجان عسل بثالث مالعق صغرية من خل التفاح ، ويؤخذ من املزيج ملعقتان صـغريتان                

  .داىفء قبل النوم أو ملعقة عسل صغرية يف كوب ماء 

 
لو أدام املريض على أكل العسل وسلم ظهره للدغ النحالت مع دهن العسل للدغة بعد ذلـك                 
واستمر على ذلك ولو كل شهر مرة مع استمرارية أكل العسل والدهن ملؤخرة الرأس بغـذاء                

ته ، نعم العاقل العابـد      ملكات النحل قليالً ، فلن يقضي عام إال ويشفى بإذن اهللا ويهنأ يف حيا             
  .لربه حبق 

 
يستعمل غراء النحل لذلك ، وذلك بتضميد الورم بالغراء مع التنظيف املستمر والتغيري يومياً مع أخذ                

  .ملعقة صباحاً ومساًء قبل النوم 

 
 إضافة  جرام عسل مع٨٠مث خيلط بـ ) يوجد يف الصيدليات (  جرام من الزير وفروم ٣يسحق 

 منها على اجلروح ملدة عشرة أيام      جرام من زيت كبد احلوت وتقلب اخللطة جيداً مث توضع            ٢٠
يدهن بالعسل مع تضميده وجتنب البلل وال تنـزع إال كل ثالثة أيام وستفاجأ باندمال اجلروح               

  .والتئامها بال تقيحات 
 

  .ساسية صباحاً ومساءاً يضاف على فنجان من العسل دهن الورد ويدهن مكان احل
  .مع جتنب املثريات للحساسية كالبيض واملاجنو وليكن مع الدهان ملعقة عسل يومياً 
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  .يطلى اجللد احملروق بعسل النحل فإنه يسكن اآلالم ومينع تكون الفقاقيع 

  .يدق العدس خيلط بالعسل ويدهن به الكي وحرق النار 
فازلني ويدهن به احلرق صباحاً ومساًء  حىت يتقشر اجللـد           يؤيت بالعسل وخيلط مع قدره من ال      

  .احملروق ولسوف جتد بقدر اهللا أن اجللد كأنه مل حيرق من قبل 
 

يدهن موضع األمل بالعسل ويغطى بقماش صوف ملدة ساعتني وجيدد كما يؤخذ ملعقتان مـن               
  .العسل على الريق خالل مدة العالج 

ملعقة صغرية من دهن احلبة السوداء يف كوب ماء داىفء وذلك بعـد             ويشرب العسل مذاباً مع     
  .الدهن 

 
  .يؤخذ ملعقة عسل على الريق ، ويشرب بعدها فنجان شاي 

 
يشرب على الريق يومياً فنجان عسل ويف املساء ، وتقرأ سورة اجلن على كوب ماء ساخن حملى 

ملدة أسبوع ولسوف ينتهي منـه الـصرع        بعسل ويشرب وبعد ذلك ينام املريض يستمر ذلك         
  .بقدرة اهللا متاماً 

 
  .طبخ الثوم بلنب الضأن مث بالسمن احليواين املعقود بالعسل مينع أوجاع املفاصل والظهر 

إذا طبخ الثوم بلنب الضأن مث بالسمن احليواين مث عقد بالعسل مل يعد له شيء يف منـع أوجـاع    
  .املفاصل الظهر 
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  .يدق الزعتر وخيلط بالعسل ويطلى به على املفاصل فإنه يربئها 
 

  .العسل مع مسحوق بذر الربتقال يعمل على ترويق البشرة 
  .العسل مع مسحوق اللوز وبذور اخلوخ أو املشمش 

  .خملوط العسل مع صفار البيض وزيت اللوز 
  :للقوة واحليوية والنشاط 

ية ال تدع يوماً مير بك دون ملعقة من العسل وكأنه ماء أعتربها عادة يف كـل                 إا نصيحة ذهب  
  .العمر يف أي وقت تشاء 

  .تغلي ورق اجلوز جيداً مث يصفى وحيلى بالعسل ويشرب كالشاي يومياً فإنه مقوي ومنشط 
 

. بلى  : ة ؟ قلت    أال أخربك امرأةً من أهل اجلن     : قال ابن عباس    : عن عطاء بن أيب رباح ، قال        
إين أُصرع ، وإين أتكشف ، فـادع اهللا يل ،         :  فقالت   eهذه املرأة السوداء ، أتت النيب       : قال  
أصرب :  ، فقالت    "إن شئِت صربِت ولِك اجلنة ، وإن شئِت دعوت اهللا لِك أن يعافيكِ            ": فقال

  .فإين أتكشف ، فادع اهللا أن ال أتكشف فدعا هلا : قالت . 
يف الرب ) ٢٢٦٥(باب من يصرع من الريح ، ومسلم : يف املرضى ) ٩٩/ ١٠(أخرجه البخاري

  .باب ثواب املؤمن فيما يصيبه : والصلة 
يا رسـولَ   :  فقالتe   جاءِت امرأةٌ ِبها لَمم إىل رسوِل اهللا        :  قال   tويف رواية عن أيب هريرة      

 وإن شئِت فصربِت وال حـساب       إنْ ِشئِْت دعوت اهللا فشفاِك ،     ": ادع اهللا يل ، فقال      ! اهللا  
  .بلْ أصرب وال حساب علي :  قالت "عليِك

ــان يف    ــن حب ــزار واب ــحيحه"رواه الب ــب "، " ص ــحيح الترغي ،               ) ٣٤١٩" (ص
  ) .٢٥٠٢" (الصحيحة"و
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  " .اية"طرف من اجلنون يلُم باإلنسان أي يقرب منه ويعتريه : اللمم 
ويف احلديث فضل من يصرع ، وأن الصرب على باليا الدنيا يـورث             : قال ابن حجر العسقالين     

اجلنة ، وأن األخذ بالشدة أفضل من األخذ بالرخصة ملن علم من نفسه الطاقة ومل يضعف عن                 
التزام الشدة ، وفيه دليل على جواز ترك التداوي ، وفيه أن عالج األمراض كلـها بالـدعاء                  

عالج بالعقاقري ، وأن تأثري ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من           وااللتجاء إىل اهللا أجنع وأنفع من ال      
تأثري األدوية البدنية ، ولكن إمنا ينجع بأمرين أحدمها من جهة العليل وهو صـدق القـصد ،                  

فتح البـاري  . واآلخر من جهة املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل واهللا أعلم         
)١٠/١١٥. (  

الصرع صرعان صرع من األرواح اخلبيثة األرضية وصرع :  رمحه اهللا تعاىل قال ابن قيم اجلوزية
من األخالط الرديئة ، والثاين هو الذي يتكلم فيه األطباء يف سببه وعالجه ، وأما صرع األرواح 
فأئمتهم وعقالؤهم يعترفون به وال يدفعونه ويعترفون بأن عالجه مقابلة األرواح الشريفة اخلرية 

ك األرواح الشريرة اخلبيثة فتدفع آثارها وتعارض أفعاهلا وتبطلها ، وقد نص على العلوية لتل
ذلك أبقراط يف بعض كتبه فذكر بعض عالج  الصرع ، وقال هذا إمنا ينفع يف  الصرع الذي 
سببه األخالط واملادة ، وأما  الصرع الذي يكون من األرواح فال ينفع فيه هذا العالج ، أما 

قطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع األوراح وال جهلة األطباء وس
يقرون بأا تؤثر يف بدن املصروع وليس معهم إال اجلهل وإال فليس يف الصناعة الطبية ما يدفع 
ذلك واحلس والوجود شاهد به ، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض األخالط هو صادق يف بعض 

الطب النبوي . ماء األطباء كانوا يسمون هذا  الصرع   املرض اإلهلي أقسامه ال يف كلها ، وقد
)١/٥١. (  

أما الصرع أخالط رديئة فمتفق عليه، وهو علـة متنـع         : قال اإلمام أيب عبد اهللا حممد املقدسي        
وله أسباب خمتلفة ذكره األطباء . األعضاء النفسية عن األفعال واحلركة واإلنتصاب منعاً غري تام         

ومعلوم أن األرواح ختتلف يف ذاا وصفاا ، وحبسب ذلك قد خيرج بأيـسر              . عالجه   وذكروا
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شيء أو بوعٍظ أو بتخويٍف ، وقد ال خيرج إال بالضرب على اختالفه أيضاً ؛فيفيق املصروع وال                 
  ).٣٤١ـ ٣٤٠" (اآلداب الشرعية."أمل به 

 
ماذا مسعت مـن    : يب وقاص ، عن أبيه ، أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد             عن عامر بن سعد بن أ     

الطاعون رجز أرسل علـى     " : eقال رسول اهللا    :  يف الطاعون ؟ فقال أسامة       eرسول اهللا   
طائفة من بين إسرائيل ، وعلى من كان قبلكم ، فإذا مسعتم به بأرض ، فال تدخلوا عليـه ،                    

  ."وا منها فراراً منهوإذا وقع بأرض وأنتم ا ، فال خترج
:( باب ما ذكره عن بني إسرائيل ، ومسلم: يف األنبياء ) ٣٧٧/ ٦: ( أخرجه البخاري 

وهذا هو املتبع حىت اآلن يف الوقاية من الطاعون .  باب الطاعون والطرية : يف السالم ) ٢٢١٨
 اخلروج ، فإذا أصيبت بلده ذا املرض ، عمل حوهلا احلجر الصحي ، فيمنع  أي شخص من

منها ، ومينع دخول أي شخص إليها ما عدا األطباء ومن يعاوم وبذلك مينع املرض من 
  .االنتشار خارج هذه البلدة 
  :eقال رسول اهللا:قال أنس بن مالك:عن حفصة بنت سريين قالت

  ."الطاعون شهادة لكل مسلم"
يف ) ١٩٦١: ( سلم باب ما يذكر يف الطاعون ، وم: يف الطب ) ١٦٢/ ١٠( أخرجه البخاري 

  .باب بيان الشهداء : اإلمارة 
غدة كغـدة   ": الطعن قد عرفناه ، فما الطاعون ؟ قال          : eويف أثر عن عائشة أا قالت للنيب        

  ."البعري خيرج يف املراق واإلبط
  ).١٩٢٨" (السلسلة الصحيحة"، ) ٢٥٥( و ) ١٤٥/ ٦( أخرجه أمحد 

عون كالفار من الزحف ،والصابر فيه كالصابر يف الفار من الطا:"عن جابر مرفوعاً بلفظ 
  ) .٢٨٢/ ٣" (الصحيحة"" . الزحف
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دخلت على عائشة فسألتها عن : عن جعفر بن كيسان ن حدثتنا عمرة بنت قيس العدوية قالت 
" الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف" : eقال رسول اهللا : الفرار من الطاعون ؟ فقالت 

  .) ١٢٩٢" (الصحيحة". 
وأما الطاعون  فهو قروح خترج يف اجلسد فتكون يف املرافق أو اآلباط أو : قال اإلمام النووي 

األيدي أو األصابع وسائر البدن ، ويكون معه ورم وأمل شديد ، وخترج تلك القروح مع هليب ، 
 ويسود ما حواليه أو خيضر أو حيمر محرة بنفسجية كدرة ، وحيصل معه خفقان القلب والقيء ،

الصحيح الذي قاله احملققون أنه مرض الكثريين من الناس يف جهة من األرض دون :  وأما الوباء 
سائر اجلهات ، ويكون خمالفا للمعتاد من أمراض يف الكثرة وغريها ، ويكون مرضهم نوعا 
واحدا خبالف سائر األوقات فان أمراضهم فيها خمتلفة قالوا وكل طاعون وباء وليس كل وباء 

ا والوباء الذي وقع يف الشام يف زمن عمر كان طاعونا وهو طاعون عمواس وهى قرية طاعون
وجاء يف هذه األحاديث أنه أرسل على بىن إسرائيل أو من كان قبلكم عذابا . معروفة بالشام 

هلم هذا الوصف بكونه عذابا خمتص مبن كان قبلنا ، وأما هذه األمة فهو هلا رمحة وشهادة ، ففي 
أن الطاعون كان " ، وىف حديث آخر يف غري الصحيحني "املطعون شهيد" tقوله الصحيحني 

عذابا يبعثه اهللا على من يشاء فجعله رمحة للمؤمنني فليس من عبد يقع الطاعون  فيمكث يف 
 وىف حديث ".بلده صابرا يعلم أنه لن يصبه إال ما كتب اهللا له إال كان له مثل أجر شهيد

 كما بينه يف احلديث املذكور ،"  مسلم وإمنا يكون شهادة ملن صربالطاعون شهادة لكل"آخر 
، وىف هذه األحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع اخلروج منه فرارا من ذلك ، أما 
اخلروج لعارض فال بأس به وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب اجلمهور ، قال القاضي هو 

 الفرار منه كالفرار من الزحف ، قال ومنهم من جوز :قول األكثرين قال حىت قالت عائشة 
  ) .٤٢٦ـ١٤/٤٢٥(شرح مسلم . اهـ . القدوم عليه واخلروج منه فرار 
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بلقـاح وأن    eقدم أناس من عكل أو عرينة  فاجتووا املدينة فأمرهم النيب              ": عن أنس قال    
واستاقوا النعم فجـاء     tوا من أبواهلا وألباا فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النيب             يشرب

اخلرب يف أول النهار فبعث يف آثارهم فلما ارتفع النهار جيء م فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم                
وألقاهم يف الشمس حىت  "ويف رواية" . ومسرت أعينهم وألقوا يف احلرة يستسقون فال يسقون

أخرجـه  . قال أبو قالبة فهؤالء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إميام وحاربوا اهللا ورسوله      .  "ماتوا
  ) .١٦٧١(، ومسلم برقم ) ٢٣١(البخاري برقم 
   " .حىت اصفرت ألوام ، وعظمت بطوم) "٩٨/ ٧( ويف النسائي 

  " .فعظمت بطوم"عن أيب عوانة " الفتح"ونقل احلافظ يف 
  . عافوا املقام باملدينة ، وأصام ا اجلوى يف بطوم : معناه " نةاجتووا املدي"وقوله 
  .فقأَ أعينهم :  أي "ومسل أعينهم" وقوله 

قوله أن ناسا من عرينة،هي بضم العني املهملة وفتح الراء وآخرها نون،مث هـاء              : قال النووي   
ربوا من ألباا وأبواهلا إن شئتم أن خترجوا إىل إبل الصدقة فتش   " : eقوله    .وهي قبيلة معروفة  
  ".ففعلوا فصحوا

وكالمها صحيح ، فكـان      eيف هذا احلديث أا إبل الصدقة ، ويف غري مسلم أا لقاح النيب                
 ، واستدل أصحاب مالك وأمحد ذا احلديث أن بول ما           eبعض اإلبل للصدقة وبعضها للنيب      

ائلني بنجاستهما بـأن شـرم      يؤكل حلمة وروثه طاهران ، وأجاب أصحابنا وغريهم من الق         
األبوال كان للتداوي ، وهو جائز بكل النجاسات سوى اخلمر واملسكرات ، فإن قيل كيـف                
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. أذن هلم يف شرب لنب الصدقة فاجلواب أن ألباا للمحتاجني من املسلمني وهؤالء إذ ذاك منهم 
  ).١١/١٥٤(شرح مسلم . اهـ 

ما أنزل اهللا داًء إال وأنزل لـه دواء ،          " eاهللا  قال رسول   :  قال   tوعن عبد اهللا بن مسعود      
  ". فعليكم بألبان البقر؛ فإا ترم من كل الشجر

  ) .١١٧٣"(صحيح موارد الظمآن"، ) ٤٥٢"(الصحيحة"
  ) . ٥٨١" (الصحيحة . ""إال اهلرم: " وزاد يف رواية 

 " .إا تأكل من الشجرتداووا بألبان البقر ؛فإين أرجو أن جيعل اهللا فيها شفاء ؛ف    : "ويف رواية   
  ) .٢/٤٦" (الصحيحة"

  " . النهاية"أي تأكل ،كما يف: ترم 
األكثر استعماالً خاصة يف أنظمة تغذية األطفال ألنه قليل الكلفة وأسـهل أنـواع              : لنب البقر   

يغدو حليب البـدن وخيـصبه ،       . احلليب للمراقبة من مجيع النواحي ، بعد حليب املرأة طبعاً           
  .باعتدال ، يبطئ اهلرم ، ينفع من السل والنقرس ، واحلمى العتيقة ويطلق البطن 

! سبحان اهللا   " eقال رسول اهللا    : عن هالل بن يساف عن ذكوان عن رجل من األنصار قال          
  " .وهل أنزل اهللا من داٍء يف األرض إال جعل له شفاء

  ) . ٥١٧" (الصحيحة"
وقد روى ابن املنذر عن ابن عباس . االستسقاء إن يف أبوال اإلبل شفاًء من مرض    : وقالوا أيضاً   

  ". إن يف أبوال اإلبل شفاًء ملذربة بطوم": مرفوعاً 
  ).٨/٣٨٩" . (املنة الكربى شرح السنن الصغرى للبيهقي. "اهـ. هو فساد املعدة: والذرب

ألبان البقر شفاء و مسنها دواء و حلومها " : eوعن مليكة بنت عمرو ، عن رسول اهللا 
   ) .١٢٣٣(صحيح اجلامع حديث رقم    . "داء
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ألبان البقر شفاء من األمراض السوداوية والغـم والوسـواس ،           : قال املناوي يف فيض القدير      
وحيفظ الصحة ويرطب البدن ويطلق البدن باعتدال ، وشربه بالعسل ينقي القروح الباطنة وينفع              

  .من كل سم ولدغ حية وعقرب وتفصيله يف الطب 
 داء مضرة بالبـدن     ، وحلومها وم املشروبة كما يف املوجز وغريه     واء إذ هو ترياق السم    ومسنها د 

 عسري اهلضم يولد أخالطاً غليظة وأمراضاً سوداوية كـسرطان     :قال يف اإلرشاد  . جالبة للسوداء 
  .اهـ  . الفيل ومحى الربع ويغلظ الطحالوجرب وقوبا وجذام وداء

 
شربة عـسل ،  : الشفاء يف ثالث ":  ، قال e عن ابن عباس ، عن النيب عن سعيد بن جبري ،    

  ."وشرطة حمجم ، وكية نار ، وأنا أي أميت عن الكي
  .باب الشفاء يف ثالث: يف الطب ) ١٠/١١٦( أخرجه البخاري 

إن كان يف شيٍء من أدويتكم خري ، ففي شرطِة حمجٍم ، أو شربٍة مـن                 ":وعن جابر مرفوعاً    
  " .  أو لذعٍة بناٍر ، وما أُحب أن أكتويعسٍل ،

وأخرجه مسلم يف الطب برقم     ) .٢٢-٧/٢١(، و   ) ١٢٦و١١٥-١٠/١١٤(أخرجه البخاري   
)٥٧٠٧.(  

  " .إن كان يف شيء مما تداويتم به خري ففي احلجامة: "ويف رواية 
  ) . ٧٦٠" (الصحيحة"

  مج؛ يقال : الـحثَدي أُمه إذ    :الـمص الصبـي مجثدي أُمه     . ا مصه   ح الصبـي مجوما ح
: قال األزهري   .الـمصاص: و الـحجام   . وثَدي مـحجوم أَي مـمصوص     . أي ما مصه    

الـِمـحجمةُ قارورته ،   : يقال للـحاجم حجام المِتصاصه فم الـِمـحجمة،قال األزهري        
،اآللة التـي جيمـع فــيها دم الــِحجامة عنـد           الـِمـحجم،بالكسر: قال ابن األثـري    

  ).١٢/١١٧( لسان العرب.اهـ . اً ِمشرطُ الـحجام والـِمـحجم أَيض: الـمص،قال 
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 فاملراد باحملجم هنا احلديدة اليت يشرط ـا موضـع            "شرطة حمجم "قوله  : قال اإلمام النووي    
  .احلجامة  ليخرج الدم  

ب عند أهله ، ألن األمراض االمتالئية دمويـة ، أو صـفراوية ، أو               فهذا من بديع الط   : مث قال   
سوداوية ، أو بلغمية ، فإذا كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم ، وإن كانت من الثالثة الباقيـة                  

.  بالعسل على املـسهالت      eفشفاؤها باإلسهال باملسهل الالئق لكل خلط منها ، فكأنه نبه           
 ، وبالفصد ووضع العلق وغريها ، مما يف معناها ، وذكر الكـي      وباحلجامة على إخراج الدم ا    

شـرح مـسلم    . اهـ  . ألنه يستعمل عند نفع األدوية املشروبة وحنوها ، فآخر الطب الكي            
)١٤/٤١٤  . (  

من احتجم فعلى بركة اهللا وهو على الريق أفضل وتزيد          :" ،قال   eوعن نافع عن رسول اهللا      
  ". يف احلفظ وتذهب البلغم

  ).٣٤٨٨(ه ابن ماجة يف السنن روا
احلجامة على الريق أمثل،وفيه شفاء وبركة،وتزيد يف العقل ويف احلفظ،فاحتجموا :"ويف رواية 

على بركة اهللا يوم اخلميس،واجتنبوا احلجامة يوم األربعاء،واجلمعة،والسبت ،ويوم األحـد           
 فيه أيوب من البالء وضـربه       حترياً،واحتجموا يوم اإلثنني والثالثاء؛فإنه اليوم الذي عاىف اهللا       

  " .بالبالء يوم األربعاء فإنه اليبدوا جذام وال برص إال يوم األربعاء أو ليلة األربعاء 
  ) .٧٦٦" (الصحيحة"

ِنعم الدواء احلجامة تذهب الداء والصداع وختـف        :" قال   eوعن ابن عباس أن رسول اهللا       
  ".الصلب وجتلوا البصر

  ).٤١٠: ٤( رواه احلاكم يف املستدرك 
 وجعاً يف رأسه    eما كان أحد يشتكي إىل رسول اهللا        :  قالت   eعن سلمى خادم رسول اهللا      و

  ."اخضبهما": وال وجعاً يف رجليه إال قال  . "احتِجم": إال قال 
  ).٣٤٦١"(صحيح الترغيب"، و) ٢٠٥٩"(السلسلة الصحيحة"
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أنكحوا ! يا معشر األنصار    " :eخ فقال    يف اليافو  eأن أبا هند حجم النيب      : عن أيب هريرة    و
   ."إن كان يف شيٍء مما تداوون به خري ؛ فاحلجامة":  ، فقال "أبا هند ، وأنكحوا إليه

  ) .١١٧٤" ( صحيح موارد الظمآن"، ) ٧٦٠" ( الصحيحة"
.  أمامي خلفي : فجوة مغطاة بغشاء تكون عند تالقي عظام اجلمجمة ، ومها يافوخان    : اليافوخ

  ".جم الوسيطاملع"
  ." احتجم وهو حمرم على ظهر القدم ؛ من وجع كان بهeأن النيب ": عن أنس و

  ) .١١٧٥" ( صحيح موارد الظمآن"، و) ٢/ ١٦٦١( صحيح أيب داود 
  ." احتجم على األخدعني والكاهلeأن النيب ": عن أنس بن مالك 

  ).١١٧٦" ( صحيح موارد الظمآن"،)٤٥٤٦"(املشكاة"،)٩٠٨"(الصحيحة"
  ." احتجم ثالثاً يف األخدعني  والكاهلeأن النيب ":ويف رواية 

  ) .٣٤٦٤(رقم " صحيح الترغيب."رواه أبو داود 
  " .هو عرق يف سالفة العنق: "خباء معجمة ودال وعني مهملتني ؛ قال أهل اللغة  :األخدع
  .جانب العنق ، ومها سالفتان ، ومها عرقان باطنان غري ظاهرين : والسالفة

  .ما بني الكتفني : اهلالك
ما مررت ليلة   " :eقال رسول اهللا    : مسعت أنس بن مالك يقول      : عن كثري بن سليم ، قال       و

  ."مر أمتك باحلجامة! يا حممد : أسري يب مبٍإل إال قالوا 
ن ، وعن اب) ٢٠٥٤(، ويف الباب عن ابن عباس عند الترمذي )٣٤٧٩(أخرجه ابن ماجة برقم 
  ).١٨٤٧(رقم "السلسلة الصحيحة"، )٢٠٥٣(رقم مسعود عند الترمذي ب

  ."احتجم وأعطى احلجام أجره" : eعن ابن عباس ، أن النيب و
يف السالم ، باب ) ١٢٠٢(، يف الطب ، باب السعوط ، ومسلم )١٢٤/ ١٠(أخرجه البخاري 

  .واستعط: لكل داء دواء وزاد يف آخره
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  ."احلجامة يا حممدعليك ب":وقال فيه : من حديث ابن عباس هذا احلديث 
  .باب ما جاء يف احلجامة : يف الطب )٢٠٥٤(أخرجه الترمذي 

 حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعني من طعام ،      eأن رسول اهللا    عن محيد الطويل ، عن أنس ،        
  ". خري ما تداويتم به احلجامة:"وكلم مواليه ، فخففوا عنه من ضريبته ، وقال

يف ) ١٥٧٧( الطب ، باب احلجامة من الداء ، ومسلم يف) ١٢٦،١٢٧/ ١٠(أخرجه البخاري 
  .باب حل أجرة احلجامة / املساقاة 

". خري ما تداويتم به احلجامة ، والقسط البحـري ، وال تعـذبوا صـبيانكم                : "ويف رواية   
  ) .١٥٠٤" (الصحيحة"

  ." ًعني داء، فإا شفاًء من اثنني وسبباحلجامة يف جوزة القَمحدوةعليكم ": ويف حديث آخر
  .، عن صهيب) ٥/٩٤" (امع"ذكره اهليثمي يف 

  ."احتجم يف وركه من وثٍء كان به" :eعن جابر ، أن النيب 
  .ورجاله ثقات ) ٣٨٦٤(أخرجه أبو داود 

  .وثي : وجع يصيب العضو من غري مهزة ، فيقال : الوثء
جم لسبعة  حيتجم يف األخدعني والكاهل ، وكان حيتeكان رسول اهللا ":عن أنس 

  ) . ٩٠٨" (الصحيحة"".عشر،وتسعة عشر، ويف إحدى وعشرين
  .اية . اَألخدعاِن ِعرقان يف جاِنبِي العنق 

  .والكاهل ما بني الكتفني ، أو جممع الكتفني 
جعل اهللا الشفاء يف العسل ويف احلجامة واحتجموا فإن         :" قال   e عن رسول اهللا     tعن أنس   

  ".ن حىت يقتلهباإلنسا) يتبيغ(الدم 
  . أي يتهيج "يتبيغ": قوله 
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إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم ، فإن الـدم إذا تبيـغ   :" eقال رسول اهللا   : وعن أنس قال    
  ) .٢٧٤٧" (الصحيحة"" . بصاحبه يقتله

من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل   :" قال e عن النيب    tوعن أيب هريرة    
السلـسلة  "،) ٣٤٦٥" (صحيح الترغيب " "صحيح على شرط مسلم   "رواه احلاكم وقال    ".داء

  ).٦٢٢"(الصحيحة
من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاًء مـن كـل              :"ويف رواية 

  ) .٦٢٢" (الصحيحة"، و ) ٣٤٦٥" (صحيح الترغيب"".داٍء
به وضـح   من احتجم يوم األربعاء ،أو يوم السبت فأصا       :" قال   eوعن شهاب أن رسول اهللا      

  ".فال يلوم إال نفسه
) . ١٥١: ١٢(،والبغوي يف شـرح الـسنة       )٣١٦: ٤"(الترغيب والترهيب "رواه الترمذي يف    

  ) .٥٣٤٦(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم 
 eال أبرح حىت حتتجم ؛فإين مسعت رسـول اهللا  : وعن جابر بن عبد اهللا أنه عاد املقنع ،مث قال    

  " .احلجامة: عين إن فيه شفاًء ي: "يقول 
  ) .٢١/ ٧(، ومسلم ) ١٢٤/ ١٠(أخرجه البخاري 

" . كان حيـتجم يف رأسـه ،ويـسميه أم مغيـث          : " eإن رسول اهللا    : عن ابن عمر قال     
  ) .٧٥٣" (الصحيحة"

يـا أبـا    :  وهو حيتجم ، فقال يل       tعن عبد الرمحن بن أيب نعم ، قال دخلت على أيب هريرة             
 أن جربيل عليه    eأخربين أبو القاسم    : قال  . ما احتجمت قط    فقلت  : احتجم قال   . احلكم  

  ) .١٧٠/ ٣" (الصحيحة "" .أن احلجم أفضل ما تداوى به الناس : "السالم أخربه 
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وهذه األحاديث موافقة ملا أمجع عليه األطباء، أن احلجامة         : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل        
لثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعِملَت عند          يف النصف الثاين وما يليه من الربع ا       

  .زاد املعاد . اهـ . احلاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره

 
هؤالء من املن ":  ويف يده أكمؤ ، فقال eخرج علينا النيب    : قال  :  tعن أيب سعيد اخلدري     
  ."وماؤها شفاء للعني

  ).٢٠٤٩(،ومسلم )٤٤٧٨(خاري أخرجه الب
  . جنس من الفطريات ، ال ورق له ، وال جذع ، ينمو يف الصحراء ، باردة رطبة  : الكمأ
اهللا به على عباده ، وقيل         : أي  : املن وهو العسل احللو ، الذي ينـزل من         : مما من شبهها باملن

  ".النهاية. "وال سقي ، كذا يف السماء عفواً بال عالج ، وكذلك الكمأة ، ال مؤونة فيها ببذر 
  ".الكمأ دواء العني ،وإن العجوة فاكهة اجلنة:" eويف رواية ،عن النيب 

  ).٤/٥٣١" (السلسلة الصحيحة"
أحـدها أن  : ، فيه ثالثة أقـوال  "وماؤها شفاء للعني"وقوله يف  الكمأة     : قال ابن قيم اجلوزية     

الثاين أنه  .  أنه يستعمل وحده ، وذكره أبو عبيدة         ماءها خيلط يف األدوية اليت يعاجل ا العني ال        
يستعمل حبتا بعد شيها،واستقطار مائها ألن النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضالته ورطوبته املؤذية 

الثالث أن املراد مبائها املاء الذي حيدث به من املطر ، وهو أول قطر ينـزل إىل                .  ويبقى النافع   
وقال الغافقي ماء الكمأة أصلح األدويـة       . تران ال إضافة جزء     األرض،فتكون اإلضافة إضافة اق   

للعني إذا عجن به اإلمثد واكتحل به ، ويقوى أجفاا ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة ، ويدفع                 
  ).٢٨٤(الطب النبوي.    اهـ . عنها نزول النوازل 

مز ودونه واحدة الكمـأ     عليكم مباء الكمأة الرطبة بفتح الكاف وسكون امليم و        : قال املناوي   
بفتح فسكون فهمز ، نبت ال ورق له وال ساق له يوجد يف األرض بغري زرع ، فإا من املـن                     
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املنـزل على بين إسرائيل وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل ، ومنه الترجنبني               
 تسلق حـىت  يشبه الكمأة جبامع وجود كل بال عالج ، وماؤها شفاء للعني بأن تؤخذ فتقشر مث             

تنضج أدىن نضج مث تشق ويستخرج ماؤها ويكتحل به ، وهو حار وقد فعل ذلك املتوكـل يف                 
رمد أعيا األطباء فربأ يف الدفعة الثانية ، فقال زعيم األطباء يوحنا أشهد أن صاحبكم يعين النيب                 

ـ                  ارد مل  صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم حلكيم فإن جعل املسيل يف مائها وهـو ب
  )٤/٣٥٢(فيض القدير . اهـ . ينجع بل يضر 

 
جنـين   الكبـاث ، وإن         e كنا مع رسول اهللا     :"عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال          

وهـل  :  قال عليكم باألسود منه فإنه أطيبه ، قالوا أكنت ترعى الغنم ، قال               eرسول اهللا     
  ). ٢٠٥٠(، ومسلم برقم ) ١٢٥٠(بخاري برقم  رواه ال."من نيب إال وقد رعاها
مثر األراك وهو   : الكباث بفتح الكاف والباء املوحدة املخففة والثاء املثلثة         : قال ابن قيم اجلوزية     

بأرض احلجاز ، وطبعه حار يابس ، ومنافعه كمنافع األراك ، يقوى املعدة وجييد اهلضم وجيلو                 
إذا شرب طبيخـه أدر     :  األدواء ، وقال ابن جلجل       البلغم وينفع من أوجاع الظهر وكثري من      

الطـب  . اهــ   . يقوى املعدة وميـسك الطبيعـة       : البول ونقى املثانة ، وقال ابن رضوان        
  ). ٢٨٤(النبوي

وطبيخه يقوي املعدة وميـسك     : وقال ابن مفلح رمحه اهللا تعاىل بعد أن ذكر منافع الكباث قال             
ا . وإذا صنع من قضبانه خلخاالً للعضد فإنه مانع من السحر           . الطبيعة ويدر البول وينقي املثانة      

  ).٣/٤١"(اآلداب الشرعية."هـ 
  

 
 



 ٧٩

 
 لعبد الرمحن بن عوف، والزبري بن العوام        eرخص رسول اهللا    : "قال   tعن أنس بن مالك     

  ".همارضي اهللا عنهما يف لُبس احلرير حلكٍَّة كانت ِب
إن عبد الرمحن بن عوف، والزبري بن العوام رضي اهللا تعاىل عنهما، شكَوا القَملَ              : "ويف رواية 
  " . يف غزاٍة هلما، فرخص هلما يف قُمِص احلريِر، ورأيته عليهماeإىل النيب 

 باب احلرير يف احلرب، ومسلم يف اللباس  يف اللباس) ٢٩١٩(أخرجه البخاري يف اجلهاد برقم  
  .، باب إباحة لبس احلرير للرجل ) ٢٠٧٦(برقم 

هذا احلديث صريح يف الداللة ملذهب الشافعي وموافقيه أنه جيـوز لـبس             : قال اإلمام النووي    
احلرير للرجل إذا كانت به حكة ملا فيه من الربودة ، وكذلك للقمل وما يف معىن ذلك ، وقال                   

احلديث دليل جلواز لبس احلرير عند الضرورة مالك ال جيوز وهذا احلديث حجة عليه ، ويف هذا 
كمن فاجأته احلرب ومل جيد غريه ، وأما قوله حلكة فهي بكسر احلاء وتشديد الكاف وهى اجلر                
أو حنوه ، مث الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به مجاهريهم أنه جيوز لبس   احلريـر للحكـة                    

شرح . اهـ . تص بالسفر وهو ضعيفوحنوها يف السفر واحلضر مجيعا ، وقال بعض أصحابنا خي
  ) .١٤/٥٣(النووي 

  :قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل 
  : فقهي ، واآلخر طيب : أحدمها : هذا احلديثُ يتعلق به أمران 

 إباحةُ احلرير للنساء مطلقاً، وحترميه على الرجال إال         eفالذي استقرت عليه سنته     : فأما الفقهي   
. ة ، فاحلاجة إما من شدة الربد، وال جيد غريه ، أو ال جيد سترة سـواه                  حلاجة ومصلحة راجح  

ومنها ؛ لباسه للجرب ، واملرض ، واحلكة ، وكثرة القَمل كما دل عليه حديثُ أنـس هـذا                   
  . صحيح 
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واجلواز  أصح الروايتني عن اإلمام أمحد، وأصح قويل الشافعي ، إذ األصل عدم التخـصيص ،                 
 حق بعض األمة ملعىن تعدت إىل كُلِّ من وِجد فيه ذلك املعىن ، إذ احلُكْم                والرخصة إذا ثبتت يف   

  .يعم بعموِم سببه 
فهو أن احلرير من األدوية املتخذة من احليوان ، ولذلك يعـد يف األدويـة               : وأما األمر الطيب    

ومـن خاصـيته تقويـةُ    احليوانية ، ألن خمرجه من احليوان ، وهو كثري املنافع ، جليلُ املوقع ،            
القلب، وتفرحيه والنفع من كثري من أمراضه ، ومن غلبة اِملرة السوداء ، واألدواء احلادثة عنها ،                 
وهو مقو للبصر إذا اكتِحلَ به، واخلام منه ، وهو املستعمل يف صناعة الطب ، حار يـابس يف                   

تِخذَ منه ملبوس كان معتدل     معتدل ، وإذا ا   : وقيل  . حار رطب فيها    : الدرجة األوىل ، وقيل     
  .زاد املعاد . اهـ . احلرارة يف مزاجه ، مسخناً للبدن ، ورمبا برد البدن بتسمينه إياه 

إن اهللا أحل إلناث أميت احلرير والذهب ،        ":  أنه قال    eوعن أيب موسى األشعري ، عن النيب        
ور أمـيت وأحـل     حرم لباس احلرير والذهب على ذك     ": ويف لفظ   . "وحرمه على ذكورها  

  " .إلناثهم
باب حترمي : يف الزينة ) ٨/١٦١(، والنسائي )١٩٩٣٠" (املصنف"أخرجه عبد الرزاق يف 

  .يف اللباس ) ١٧٢٠(الذهب على الرجال ، والترمذي 
 عن لبس احلرير والديباج ، وأن جيلس عليه ، وقال           eى رسول اهللا    : "وعن حذيفة ، قال     

  ". اآلخرةهو هلم يف الدنيا ، ولكم يف: 
  .باب لبس احلرير للرجال :يف اللباس ) ١٠/٢٤٢(أخرجه البخاري 

ومن خاصته تقوية القلب وتفرحيه ، ينفع من        .واحلرير من األدوية احليوانية خلروجه من حيوان        
كثٍري من أمراضِه ومن علة املرة السوداء احلادث عنها ، وهو مقو للبصر اكتحل به ، واخلام منه                  

معتدل يـريب   : رطب فيها وقيل    : ل يف صناعة الطب حار يابس يف األوىل ،وقيل          وهو املستعم 
  .اللحم
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وهـي  .واحلكة ال تكون إال عن حرارة ويبس وخشونة ، فلذلك كانت ثياب احلرير نافعة فيها             
أبعد عن قبول تولّد القمل فيها إذا كان مزاجها خمالفاً ملزاج ما يتولـد منـه القمـل ، اآلداب            

  ).٥ص/٣(الشرعية 
وإذا لطخ بـه البـدن      : وقال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل بعد أن ذكر فوائد العسل مث قال               

  ) .٣٥ـ٤/٣٤(زاد املعاد . املقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطول الشعر وحسنه ونعمه 
 

 
والقمـل   eرأسي ، فحملت إىل رسول اهللا كان يب أذى من    : ، قال    tعن كعب بن عجرة     

فـأمره أن   ":،ويف رواية   " ما كنت أرى اجلهد قد بلغ بك ما أرى        ":يتناثر على وجهي ، فقال    
  " .حيلق رأسه ،وأن يطعم فرقاً بني ستٍة ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثالثة أيام

م مريضاً أو بـه     فمن كان منك   {باب قول اهللا تعاىل     : يف احلج   ) ٤/١٠،١٣(أخرجه البخاري   
، وباب اإلطعام يف الفدية نصف       } أو صدقة    { : ، وباب قول اهللا تعاىل     } أذى من رأسه ففدية   

باب : باب غزوة احلديبية ، ويف تفسري سورة البقرة         : صاع ، وباب النسك شاة ، ويف املغازي         
اه أو اشـتد  وارأس: إين وجع أو : باب قول املريض : ويف املرضى  } فمن كان منكم مريضاً      {

باب كفارات اإلميان ،    : باب احللق من األذى ، ويف اإلميان والنذور         : يب الوجع ، ويف الطب      
  .، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى) ١٢٠١(وأخرجه مسلم يف احلج برقم 

دن املقمل  وإذا لطخ به الب: بعد أن ذكر فوائد العسل مث قالوقال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل
  ) .٣٥ـ٤/٣٤(زاد املعاد. اهـ.  وصئبانه وطول الشعر وحسنه ونعمهوالشعر قتل قمله
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قال رسول : ، عن جده قال عن الوليد بن مسلم، ثنا بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
، وابن )٤٥٨٧(واه أبو داود برقم ر   ".من تطبب ومل يعرف منه طب فهو ضامن : "eاهللا 

هذا حديث صحيح : ، وقال ) ٧٤٨٤(، واحلاكم يف املستدرك برقم ) ٣٤٦٧(ماجة برقم 
  ) .٦١٥٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم . اإلسناد ومل خيرجاه 

الـحاذق باَألمور، العارف ا، وبه مسي الطبـيب الذي يعالـج : الطَّبـيب فـي اَألصل
الـمرضى، وكُِنـي به ههنا عن القضاء والـحكِم بـني الـخصوم، َألن منـزلة القاضي من 

الذي يعانـي الطِّب، وال : و الـمتطَبب. الـخصوم، مبنـزلة الطبـيب من ِإصالح البدن
  ) .١/٥٥٤(لسان العرب . يعرفه معرفة جيدة

ر الشرعي، فإجياب الضمان على الطبيب اجلاهل، هذا احلديث يتعلق به أم: قال ابن قيم اجلوزية 
فإذا تعاطى علم الطب وعمله، ومل يتقدم له به معرفة، فقد هجم جبهله على إتالف األنفس، 
وأقدم بالتهور على ما مل يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إمجاع من 

  .أهل العلم
 يف أن املعاجل إذا تعدى، فتلف املريض كان ضامناً، واملتعاطي علماً            ال أعلم خالفاً  : قال اخلطايب 

                  أو عمالً ال يعرفه متعد، فإذا تولد ِمن فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود، ألنه ال يستِبد
  .بذلك بدون إذن املريض وجناية املتطبب يف قول عامة الفقهاء على عاقلته

قـال  : حدثين بعض الوفد الذين قدموا على أيب قال         :  العزيز   وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد      
أميا طبيب تطبب على قوم ال يعرف له تطبب قبل ذلـك ،فأعنـت ؛ فهـو     :" eرسول اهللا   

.  أما إنه ليس بالعنت ؛ إمنا هو قطـع العـروق والـبط والكـي                : قال عبد العزيز     . "ضامن
  ) .٢/٢٢٧" (الصحيحة "
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ال يأكُلن أحدكم بشمالِه، وال يشربن      : " قال rعن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا          
  ".ا، فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بشماِلِه ويشرب ِبها

  " . ا، وال يعِط اوال يأخذْ: "وكان نافع يزيد فيها : قال
، والترمـذي   )١٠٨٩(، والبخاري يف األدب املفرد بـرقم        )٢٠٢٠(رواه مسلم يف كتاب األشربة برقم        

  .بدون الزيادة 
ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينـه، وليأخـذ        : " قال   r ، أن النيب     tوعن أيب هريرة    

ِه، ويشرب بِشمالِه، ويعطي بِشمالِه، ويأخذ      بيمينِه، وليعِط بيمينِه، فإن الشيطان يأكل بشمالِ      
  ." بِشماِله

  ). ١٢٣٦(والصحيحة)٢١٤(الترغيب"صحيح لغريه: "قال األلباين رمحه اهللا 
ملا جعلت الشمال لالستنجاء ومباشرة األجناس، واليمىن لتنـاول الغـذاء، مل            : قال ابن اجلوزي  

تبة ذي الرتبة، ورفع للمحطـوط، فمـن   يصلح استعمال أحدمها يف شغل األخرى ألنه حطا لر       
  ) .٢/٥٩٤(هـ كشف املشكل .أ.خالف ما اقتضته احلكمة وافق الشيطان

 رواه أبـو داود  ". ى أن يتنفَّس يف اإلناِء، ويـنفَخ فيـهِ  rأن النيب: " اهللا عنهما tوعن ابن عباس    
  ).٢١١٧(، وصححه األلباين يف الترغيب "حديث حسن صحيح: "وقال

 ى أن يشرب الرجلُ ِمن ِفي السقاِء،        rأن رسول اهللا    : "ابن حبان يف صحيحه ولفظه    ورواه  
  ).٢/٤٩٤(صحيح الترغيب ".وأن يتنفَّس يف اإلناِء

وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التـنفس يف اإلنـاء مـن           : "قال احلافظ 
  .هـ.أ" حديث أيب قتادة
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 عن اخِتناِث األسِقية، يعـين أن يكْـسر         rى رسول اهللا     ": قال tوعن أيب سعيد اخلدري     
   . "أفْواهها فيشرب ِمنها

  ).٢٠٢٣(، ومسلم يف كتاب األشربة برقم )٥٦٢٥(رواه البخاري يف كتاب األشربة برقم 
رواه البخاري يف كتاب    " ى أن يشرب ِمن ِفي السقاء      rأن رسول اهللا    "،  tوعن أيب هريرة    

  ).٥٦٢٨(برقم األشربة 
  .فأنبئت أن رجالً شِرب من يف السقاء فخرجت حية: وزاد احلاكم
 رواه  " .هو أَمـرأُ وأروى   : "ويقول.  كان يتنفَّس يف اإلناِء ثالثاً     rأن النيب   : "tوعن أنس   

  ).٢١١٩(وصححه األلباين يف الترغيب برقم ". حديث حسن غريب: "الترمذي وقال
  ". ى عن النفخ يف الشرابrأن النيب ": tوعن أيب سعيد اخلدري 

  ".أهرقها: "القذاة أراها يف اإلناِء ؟ فقال: فقال رجلٌ
  فإين ال أروى من نفٍَس واحٍد ؟ : قال
حـديث  : "وقـال  ) ١٨٨٧(رواه الترمذي برقم  . "فَأِبِن القَدح إذاً عن فيك مث تنفَّس    : "قال

وحـسنه األلبـاين يف     . واللفظ له ) ١٧١٨(، ومالك   ) ١٠٨١٩(، وأمحد برقم    "حسن صحيح 
  ).٣٨٦(، والصحيحة برقم )٢١١٥(برقم " الترغيب"

 . " عن الشرب ِمن ثُلْمِة القدِح، وأن يـنفُخ يف الـشراب           eى رسولُ اهللا     ": قال tوعنه  
وصححه ). ٤ / ١١٧٦٠(، وأمحد يف املسند برقم      ) ٣٧٢٢(أخرجه أبو داود يف األشربة برقم       

، ) ٦٨٨٨(رقـم   " صحيح اجلـامع  "، و ) ٣٨٧،٢٦٨٩(رقم  " السلسلة الصحيحة "ين يف   األلبا
 ) .٢١١٦(الترغيب رقم " صحيح لغريه"و

موضع الكسر منه ، كما جاء مصرحاً بـذلك يف          :  أي   "ثلمة القدح ": قال األلباين رمحه اهللا     
اجلـراثيم  حديث آخر ، والظاهر أن ذلك ملا قد خيشى أن يتجمع يف الثلمة مـن األوسـاخ و                 



 ٨٥

.                                                  فيتسرب شيء منها إىل اجلوف إذا شـرب منـها ، فالنـهي طـيب دقيـق ، واهللا أعلـم                    
  ).٢/٢٩٤( صحيح الترغيب .هـ .أ).ـ الصحيحة٢٦٨٩(انظر احلديث 

دكم فال يتنفس    إذا شرب أح  " : eقال رسول اهللا      : وعن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال          
رواه البخـاري بـرقم     . " يف اإلناء وإذا أتى اخلالء فال ميس ذكره بيمينه وال يتمسح بيمينه           

  ) .٢٦٧(، ومسلم برقم ) ١٥٢(
  " . كان يتنفس يف اإلناء ثالثاrًأن النيب : "وعن مثامة عن أنس

  ). ١٨٨٥" (هذا حديث حسن صحيح: " رواه مسلم، ورواه الترمذي وقال
وهذا حممول على أنه كان يبني القدح عن فيه كل مرة، مث يتـنفس              : "ظ عبد العظيم  قال احلاف 

  .هـ.أ" كما جاء يف حديث أيب سعيد املتقدم، ال أنه كان يتنفس يف اإلناء
وهذا من اآلداب اليت تِتم ا مصلحةُ الشارب، فإن الشرب ِمـن            : قال العالمة ابن قيم اجلوزية      

  : مفاسدثُلمة القدح فيه ِعدةُ
  .أن ما يكون على وجه املاء من قذى أم غري جيتمع إىل الثُّلمة خبالف اجلانب الصحيح: أحدها
  .أنه رمبا شوش على الشارب، ومل يتمكن ِمن حسن الشرب من الثلمة: الثاين
أن الوسخ والزهومة جتتمع يف الثلمة، وال يصل إليها الغسل، كما يـصل إىل اجلانـب                : الثالث

  .الصحيح
أن الثلمة حملُّ العيب يف القدح، وهي أردأ مكان فيه، فينبغي جتنبـه، وقـصد اجلانـب                : الرابع

الصحيح، فإن الرديء من كل شيء ال خري فيه، ورأى بعض السلف رجالً يـشتري حاجـة                 
  .ال تفعل أما علمت أن اهللا نزع الربكة من كل رديء: رديئة، فقال
  شق أو حتديد جيرع فم الشارب، ولغري هذه من الفاسد أنه رمبا كان يف الثلمة : اخلامس

وأما النفخ يف الشراب، فإنه يكِسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف ألجلها، وال سيما إن كان 
  .متغري الفم
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 بني عن التنفس يف اإلناء والـنفخ  eوباجلملة فإن أخالط النافخ تخالطه، وهلذا مجع رسول اهللا        
 أن  eى رسول اهللا    : "، قال tذي رواه الترمذي وصححه، عن ابن عباس        فيه يف احلديث ال   

، وأبـو داود بـرقم      )١ / ١٩٠٧(أخرجه أمحد يف املـسند      ". يتنفس يف اإلناء، أو ينفخ فيه     
). ٢١٣٤(، والدارمي بـرقم     )٣٤٢٩(، وابن ماجة برقم     )١٨٨٨(، والترمذي برقم    )٣٧٢٨(

 ) .٢٠٣٧(رقم " اإلرواء"، و)٦٨٢٠(برقم " صحيح اجلامع"صححه األلباين يف 
 يقول eمسعت رسول اهللا : من حديث جابر بن عبد اهللا قال ) : صحيحه(وقد روى مسلم يف   

غطوا اإلناء وأوكوا السقاء فإن يف السنة ليلة يرتل فيها وباء ال مير بإناٍء ليس عليه غطاء،                 : "
 مـسلم يف األشـربة بـرقم        أخرجه . "أو سقاء ليس عليه وكاء إال وقع فيه من ذلك الداء          

)٢٠١٤.( 
قال الليث ابن   .  وهذا مما ال تناله علوم األطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عقالء الناس بالتجربة            

وصح . األعاجم عندنا يتقون تلك الليلة يف السنة يف كانون األول منها          : سعد أحد رواة احلديث   
قال رسول  : قال   tن جابر بن عبد اهللا       ع عنه أنه أمر بتخمري اإلناء ولو أن يعرض عليه عوداً         

إذا كان جنح الليل ، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطني تنتشر حينئذ، فإذا ذهـب              : " eاهللا  
ساعة من الليل، فخلوهم وأغلقوا األبواب، واذكروا اسم اهللا، فإن الشيطان ال يفتح بابـاً               

روا اسم اهللا ولو أن تعرضوا      مغلقاً، وأوكوا قربكم واذكروا اسم اهللا، ومخروا آنيتكم واذك        
 ).١٠/٧٧(أخرجه البخاري يف الشرب ". عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم

أنه رمبا  : ويف عرض العود عليه من احلكمة أنه ال ينسى ختمريه بل يعتاده حىت ولو بالعود، وفيه               
  .فيهأراد الدبيب أن يسقط فيه، فيمر على العود فيكون العود جسراً له مينعه من السقوط 

أنه أمر عند إيكاء اإلناء بذكر اسم اهللا، فإن ذكر اسم اهللا عند ختمري اإلناء يطرد عنه           : وصح عنه 
  .الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه اهلوام، ولذلك أمر بذكر اسم اهللا يف هذين املوضعني هلذين املعنيني

الشرب ى عن    "e ، أن رسول اهللا      tمن حديث ابن عباس     " صحيحه"وروى البخاري يف    
 ).١٠/٧٩( أخرجه البخاري يف الشرب "من يف السقاء
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أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعـاف           : ويف هذا آداب عديدة منها    
  .ألجلها
  .أنه رمبا غلب الداخل إىل جوفه من املاء ، فتضرر به : ومنها 

  .أنه رمبا كان فيه حيوان ال يشعر به ، فيؤذيه : ومنها 

  .أن املاء رمبا كان فيه قذارة أو غريها ال يراها عند الشرب، فتلج جوفه: منها و
ومنها أن الشرب كذلك ميأل البطن من اهلواء، فيضيق عن أخذ حظه من املاء، أو يزامحه، ولغري                 

  .ذلك من احلكم

 
 

املسلم يأكل يف معى واحد والكـافر يف سـبعة           : "rقال رسول اهللا    :  قال tعن أيب هريرة    
، ومسلم يف كتاب األشـربة بـرقم        ) ٥٣٩٦(رواه البخاري يف كتاب األطعمة برقم        . "أمعاء

)٢٠٦١.(  
 فجعلت أجتـشـأُ    rأكلت ثريدةً من خبٍز وحلم ثُم أتيت النيب         : " قال   tوعن أيب حجيفَةَ    

 كُف ِمن جشاِئك، فإنَّ أكثر الناِس ِشبعاً يف الدنيا، أكثرهم جوعـاً يـوم               !يا هذا   : "فقال  
  " .القيامِة

  ).٤٣ـ٧/٤١(، واإلرواء )٢١٣٦( صحيح الترغيب 
 ، ثَرد اخلبز كسره من باب نصر فهو  ثِريد  و مثرود ، واالسم الثُّـردةُ بـوزن              "ثريدة": قوله  

  . مادة ثَرد ، ) ١/٣٥(خمتار الصحاح . الربدة 
  " .فتة"والثريد يكون خبز مع حلم ، ويف بعض البلدان يسمى 

ارتفَعت ونهضت ِإلـيه و جاشت     : جشأَت نفسه تـجشأُ جشوءاً     : ، جشأ   " أجتشأ   ": قوله  
  .، مادة جشأ ) ١/٤٨(لسان العرب . ثارت للقَـيِء: و جشأَت. من حزن أَو فَزع
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أن رجالً كان يأكل أكالً كثرياً فأسلم فكان يأكل أكالً قليالً فذكر ذلك : ريويف رواية للبخا
يف . "إن املؤمن يأكل يف معى واحد وإن الكافر يأكل يف سبعة أمعـاء            : " فقال rلرسول اهللا   

  ).٥٣٩٧(كتاب األطعمة برقم 
دنيا هم أهلُ   إن أهل الِشبع يف ال     : "rقال رسول اهللا    : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        

  ) .٢١٣٨(صحيح الترغيب " . اجلوِع غداً يف اآلِخرِة
 بشاِة فحلبـت    r ضيفاً كافراً فأمر له رسول اهللا        rأضاف رسول اهللا    :   ويف رواية ملسلم    

فشرب ِحالا مث أخرى فشرب ِحالا مث أخرى فشرب ِحالا حىت شرب ِحالب سبِع شياٍه               
 بشاٍة فشرب ِحالا مث أخرى فلم يستتمه فقـال          rول اهللا   مث إنه أصبح فأسلم فأمر له رس      

 .          " إن املؤمن ليشرب يف معى واحد والكـافر يـشرب يف سـبعة أمعـاء              : "rرسول اهللا   
  ).٥٠٦٣(يف كتاب األشربة برقم 

  .اللنب الذي حيلبه: اِحلالب
سمني يوم القيامة فـال   إنه ليأيت الرجل العظيم ال    : " قال r ، أن رسول اهللا      tوعن أيب هريرة    

  " .يزنُ عند اهللا جناح بعوضة

، ومسلم يف كتـاب صـفة القيامـة بـرقم           ) ٤٧٢٩(رواه البخاري يف كتاب التفسري برقم       
)٢٧٨٥.(  

مسعت سلْمانَ رضي اهللا عنه وأُكِْره على طعاٍم يأْكُلُـه ،           : وروي عن عطية بن عامر اجلهين قال      
  :    يقول r حسيب إين مسعت رسول اهللا: فقال 

  ".إن أكثر الناس شبعاً يف الدنيا، أطولُهم جوعاً يوم القيامِة"
رقم " صحيح الترغيب  "".يا سلمان الدنيا سجن املؤمن، وجنة الكاِفر      : "وزاد البيهقي يف رواية   

)٢١٣٩.(  
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أن أكثر الناس شبعا يف      ": قال   eورد عن سلمان ، وأيب جحيفة رضي اهللا عنهما ، أن النيب             
غري أن الشبع وأن كان مباحا فإن له حـدا  : ، قال الطربي   " دنيا   أطوهلم جوعا  يف اآلخرة       ال

ينتهي إليه وما زاد على ذلك فهو سرف ، واملطلق منه ما أعان األكل على طاعة ربه ومل يشغله                   
  .اهـ . ثقله عن أداء ما وجب عليه 

 ولصاحبيه الشاة فأكلوا    eم إذ ذبح للنيب       قال القرطيب يف املفهم ملا ذكر قصة أيب اهليث        :  مث قال   
حىت شبعوا ، وفيه دليل على جواز الشبع ، وما جاء من النهى عنه حممول على الشبع الذي يثقل 
املعدة ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي إىل البطر واألشر والنوم والكسل ، وقد تنتـهي                

فسدة ، وذكر الكرماين تبعا البن املنري أن الشبع         كراهته إىل التحرمي حبسب ما يترتب عليه من امل        
املذكور حممول على شبعهم املعتاد منهم ، وهو أن الثلث الطعام والثلث للشراب والثلث للنفس               

  ) .٩/٥٢٨(فتح الباري . اهـ . 
 
 

انظـر   . "ال آكُلُ وأنا متكئ   : ل لرجل عنده     ، وقا  rكنت عند رسول اهللا   : "روى أبو جحيفة أنه قال      
  ).٩/٤٥٢(، وفتح الباري )٤/٢٢٢(زاد املعاد 

وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خالف األوىل فاملستحب يف صفة اجللوس لآلكل أن        : قال ابن حجر  
ـ .أ.يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمىن وجيلس على اليسرى              .هـ

  ).٩/٤٥٢(فتح الباري 

ووجه الكراهة يف ذلك أن هذه اهليئة من فعل اجلبابرة وملوك العجم، وهي جلسة مـن يريـد                  
  .اإلكثار من الطعام
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 عن مطعمني، عن اجللوس على مائدة       rى رسول اهللا    : "عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
وصـححه  ) ٣٧٧٤(رواه أبو داود   . "يشرب عليها اخلمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه        

  ).٣٣٧٠(األلباين ، ورواه ابن ماجة برقم 
 

شربة عـسل ،    : الشفاء يف ثالث    ": ، قال    eعن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، عن النيب            
  ."وشرطة حمجم ، وكية نار ، وأنا أي أميت عن الكي

  .باب الشفاء يف ثالث: يف الطب ) ١٠/١١٦( أخرجه البخاري 
  ."أمر بابن زرارة أن يكوى" eأن النيب  :عن عائشة

  ).١١٨٧" (صحيح موارد الظمآن"، ) ٦٠٤٧" (التعليقات احلسان"
  ." كوى أسعد بن زرارة من الشوكةeأن النيب ": ويف رواية عن أنس 

التحقيق /٤٥٣٤" (املشكاة"، ورجاله ثقات )٢/٣٨٥(والطحاوي )٢٠٥١(رواه الترمذي 
  ). ١١٧٩ ("صحيح موارد الظمآن"،)الثاين

 عن صاحب هلـم أن يكـووه        eجاء ناس فسألوا رسول اهللا      : عن عبد اهللا بن مسعود ، قال        
  ."فسكت ، مث سألوه ـ ثالثاً ـ؟ فسكت وكره ذلك"!؟
  ).١١٨١" (صحيح موارد الظمآن"،) ٦٠٥٠" (التعليقات احلسان"

ا أفلحنـا ، وال      عن الكي ، فاكتوينا ؛ فم      eانا رسول اهللا    ": عن عمران بن حصني ، قال       
  ."أجنحنا

  ).١٠/١٦٤" (الفتح"،)١١٨٢" (صحيح موارد الظمآن"،)٢/٢٥٢(التعليق على ابن ماجة 
  ."من اكتوى أو استرقى ؛ فقد برىء من التوكل": ، قالeعن املغرية بن شعبة ، عن النيب 
  ".مل يتوكل من أرقى واسترقى":  قالeوعنه أيضاً ،عن أبيه ،عن النيب 
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،وقال حسن ) ٢٠٥٥(والترمذي ) ٣٤٨٩(وابن ماجة )٢٥٣و٢٥١و٤/٢٤٩(أخرجه أمحد 
  .صحيح 
أي التوكل الكامل الذي يؤهل صاحبه أن يدخل اجلنة بغري حساب  ، وذلك ال ينايف                : التوكل

  .اجلواز كما يف أحاديث الباب وغريه
  ).١١٨٣" (صحيح موارد الظمآن"، ) ٢٤٤" (الصحيحة"

 ". بعث إىل أُيب بن كعب طبيباً،فقطع له عرقاً وكواه عليهeأن النيب"عن جابر بن عبد اهللا ، 
  .باب لكل داء دواء: يف السالم )٢٢٠٧(أخرجه مسلم 

  ".فحسمه الثانية.. مث ورمتeحسمه النيب "وملا رمي سعد بن معاذ يف أكحله
  ).٣٨٦و٢١٣،٣٥٠/ ٣(وأمحد ) ٢٢٠٨(أخرجه مسلم 

  .هو الكي: احلسم
   ." حيeت اجلنب والنيب أنه كوي من ذا" : tعن أنس 

  .باب ذات اجلنب: يف الطب) ١٤٥/ ١٠(أخرجه البخاري 
الذين ال يسترقون وال يكتوون     "يف حديث السبعني ألفاً الذين يدخلون اجلنة بغري حساب أم           

  ."وال يتطريون ، وعلى رم يتوكلون
باب : اإلميان  يف  ) ٢٢٠(باب من مل يرق ، ومسلم       : يف الطب   ) ٢٧٩/ ١٠(أخرجه البخاري   

  .الدليل على دخول طوائف املسلمني إىل اجلنة بغري حساب 
فعله ؛  :  فقد تضمنت أحاديثُ الكي أربعةَ أنواع، أحدها       : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل        

النهي عنه، وال تعارض بينها حبمد      : الثناء على من تركه، والرابع    : والثاين عدم حمبته له، والثالث    
 تعاىل، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم حمبته له ال يدلُّ على املنع منه، وأما الثنـاُء علـى                    اهللا

تاركه، فيدل على أن تركه أوىل وأفضل، وأما النهي عنه، فعلى سبيل االختيار والكراهة، أو عن          
  .اد زاد املع. اهـ . النوع الذي ال حيتاج إليه، بل يفعل خوفاً من حدوث الداء، واهللا أعلم 
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دخل عبد اهللا بن مسعود، على امرأة ويف عنقها شـيء معقـود ،              : عن حيىي بن اجلزار ، قال       

لقد أصبح آلُ عبد اهللا أغنياء عن أن يشركوا باهللا ما مل ينــزل بـه                :فجذبه فقطعه ، مث قال      
  ."التولة شركإن الرقى والتمائم و": يقول  eمسعت رسول اهللا : سلطانا ، مث قال 

صـحيح  "،) ٨٧/٨١"(ختريج اإلميـان  "،  ) ٢٩٨"(غاية املرام "،  ) ٢٩٧٢و٣٣١" (الصحيحة"
  ) .٣٤٥٧" (صحيح الترغيب"، ) ١١٨٤" (موارد الظمآن

والتمائم مجع متيمة ، وهي خرز أو قالدة تعلق يف الرأس كانوا يف اجلاهلية : قال ابن حجر 
بكسر املثناة وفتح الواو والالم خمففا شيء كانت املرأة يعتقدون أن ذلك يدفع اآلفات ، والتولة 

جتلب به حمبة زوجها ، وهو ضرب من السحر ، وإمنا كان ذلك من الشرك ألم أرادوا دفع 
  ) .١٠/١٩٦(فتح الباري . ا هـ . املضار وجلب املنافع من عند غري اهللا 

 تسعة، وأمسك عن رجـل       فبايع rانه جاء ركب عشرة إىل  رسول اهللا         : عن عقبة بن عامر   
، فقطع الرجل التميمة، فبايعه رسول اهللا       "إن يف عضده متيمة   : "ما شأنه؟ فقال  : منهم، فقالوا 

r٣٤٥٥( صحيح الترغيب ."من علّق فقد أشرك: " مث قال.(  
شيء شبيه بالسحر أو من أنواعه، تفعله املرأة ليحببها         :  بكسر املثناة فوق وبفتح الواو     ":التولة"

  .وجهاإىل  ز
دخلت على عبد اهللا بن حكيم أيب معبد اجلهين         : وعن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال        

: rاملوت أقرب من ذلك، قال رسـول اهللا         : أال تعلِّق شيئا؟ فقال   : نعوده وبه محرةٌ، فقلت   
  ".من تعلَّق شيئا وكل إليه"

صـحيح   .وت أقرب مـن ذلـك     امل: أال تعلّق شيئا؟ فقال   : فقلنا: ورواه الترمذي إال أنه قال    
  ).٣٤٥٦(الترغيب 
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إا خرزة كانوا يعلقوا، يرون أا ترفـع عنـهم اآلفـات ،             :  يقال   "التميمة": قال اخلطايب   
صحيح الترغيب   . اهـ. واعتقاد هذا الرأي جهل وضاللة ، إذ ال مانع إال اهللا ، وال دافع غريه                

)٣/٣٤٨.(  
 

ـ     : بن حنيف ، أنه قال      عن أيب أمامة بن سهل       ، فنـزع  ) اخلراز(اغتسل أيب سهل بن حنيف ب
  :جبة كانت عليه ؛ وعامر بن ربيعة ينظر ، قال وكان سهل رجالً أبيض حسن اجللد ، قال

ما رأيت كاليوم وال جلد عذراء ، فوعك سهل فكأنه فاشتد وعكـه ،              : فقال عامر بن ربيعة     
 ؛ eفأتاه رسول اهللا ! ، وأنه رائٍح معك يا رسول اهللا  فأخرب أن سهالً وعك      eفأيت رسول اهللا    

   :eفأخربه سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة ، فقال رسول اهللا 
  ."إن العني حق ، توضأ له! أال بركت ؟! عالم يقتل أحدكم أخاه ؟"

  . ليس به بأس eفتوضأ له عامر بن ربيعة ، فراح سهل مع رسول اهللا 
الروض "،) ٤٥٦٢" (املشكاة"، ) ٢٥٧٢" (الصحيحة"، ) ١١٩٣" (آنصحيح موارد الظم"

  ) .١١٩٤" (النضري
  " .العني حقe " : عن أيب هريرة مرفوعاً ، قال النيب 

  ) .٧/١٣(، ومسلم ) ١٠/١٦٦(أخرجه البخاري 
  ".العني حق ، تستنـزل احلالق :" قال eعن ابن عباس ،عن النيب 

  .) ١٢٥٠(رقم " السلسلة الصحيحة"
إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيـه           :" eقال رسول اهللا    : عن عامر بن ربيعة قال    

  ".شيئاً يعجبه فليدع بالربكة ؛فأن العني حق
وهـو حـديث    )٢٠٩(و)٢٠٨"(عمل اليوم والليلة  "،والنسائي يف   )٣٥٠٩(أخرجه ابن ماجة    

  .حسن
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 تدخل الرجل القرب ،واجلمـل      العني:" eقال رسول اهللا    : عن جابر بن عدي عن أيب ذر قال         
  " .القدر

  ) .١٢٤٩" (الصحيحة"
  " .كان يأمرين أن أسترقي من العني : " eأن رسول اهللا :عن عائشة قال 

  ) .٦/٦١" (الصحيحة"
". أن تسترقي من العـني      ] يعين عائشة   [كان يأمرها   : " eعن عائشة قالت ،أن رسول اهللا       

  ) .٧/١٧(أخرجه مسلم 
أكثر من ميوت من أميت بعد قـضاء اهللا و قـدره            ": قال   e رسول اهللا     ، عن  tوعن جابر   

    . "بالعني

   ) .١٢٠٦(صحيح اجلامع حديث رقم 
أكثر من ميوت من أميت بعد قـضاء        ": قال املناوي رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه على هذا احلديث           

ذه األمة فضلت باليقني     وفسر بالعني ، وذلك ألن ه      "بالنفس"، ويف رواية    " اللّه وقدره بالعني  
على سائر األمم فحجبوا أنفسهم بالشهوات فعوقبوا بآفة العني ، فإذا نظر أحدهم بعني الغفلـة                

 آل ]قُلْ ِإنَّ الْهدى هدى اللَِّه أَنْ يؤتى أَحد ِمثْلَ ما أُوِتيـتم   [ كانت عينه أعظم والذم له ألزم       
ليقني مل يرض منهم أن ينظروا إىل األشياء بعني الغفلـة           ، فلما فضلهم اللّه با    ) ٧٣(عمران اآلية   

  .فيض القدير . اهـ  .ذكره احلكيم .وتتعطل منة اللّه عليهم وتفضيله هلم
العني حق ،ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني وإذا استغسلتم           : "وعن ابن عباس مرفوعاً     

  " .فاغسلوا
، واللفـظ   ) ٦١٠٧(، وابن حبـان     ) ٢٠٦٢(، والترمذي برقم    ) ٢١٨٨(أخرجه مسلم برقم    

  . ملسلم 
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أخذ مجاهري العلماء بظاهر هذا احلـديث       : قال اإلمام أبو عبد اهللا املازري       : قال اإلمام النووي    
وقالوا العني حق ، وأنكره طوائف من املبتدعة ، والدليل عل فساد قوهلم أن كل معـىن لـيس                  

 إفساد دليل فإنه من جموزات العقول إذا أخـرب          خمالفا يف نفسه ، وال يؤدي إىل قلب حقيقة وال         
الشرع بوقوعه وجب اعتقاده وال جيوز تكذيبه ، وهل من فرق بني تكذيبهم ذا وتكذيبهم مبا                
خيرب به من أمور اآلخرة ، قال وقد زعم بعض الطبائعني املثبتني للعني أن العائن تنبعث من عينه                  

لوا وال ميتنع هذا كما ال ميتنع انبعاث قوة مسية مـن            قوة مسية تتصل بالعني فيهلك أو يفسد ، قا        
: األفعى والعقرب تتصل باللديغ فيهلك وإن كان غري حمسوس لنا فكذا العني ، قال املـازري                 

وهذا غري مسلم ألنا بينا يف كتب علم الكالم أن ال فاعل إال اهللا تعاىل ، وبينا فـساد القـول                     
 غريه شيئا ، وإذا تقرر هذا بطل ما  قالوه ، مث هذا املنبعث بالطبائع ، وبينا أن احملدث ال يفعل يف

من العني إما جوهر وإما عرض فباطل أن يكون عرضا ألنه ال يقبل االنتقال وباطل أن يكـون                  
جوهرا ألن اجلوهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعضها بأوىل من عكسه فبطل ما               

تحل اإلسالم منهم أن قالوا ال يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة قالوه ، قال وأقرب طريقة قاهلا من ين  
غري مرئية من العني فتتصل بالعني وتتخلل مسام جسمه فيخلق اهللا سبحانه وتعاىل اهلالك عندها               
كما خيلق اهلالك عند شرب السم عادة أجراها اهللا تعاىل وليست ضرورة وال طبيعة أجلأ العقل                

عني إمنا تفسد ولك عند نظر العائن بفعل اهللا تعاىل أجرى اهللا            إليها ، ومذهب أهل السنة أن ال      
سبحانه وتعاىل العادة أن خيلق الضرر عند مقابلة الشخص لشخص آخر ، وهل مث جواهر خفية                
أم ال هذا من جموزات العقول ال يقطع فيه بواحد من األمرين وإمنا يقطع بنفي الفعـل عنـها                   

 من أطباء اإلسالم بانبعاث اجلواهر فقد أخطأ يف قطعه وإمنا هو            وبإضافته إىل اهللا تعاىل فمن قطع     
من اجلائزات هذا ما يتعلق بعلم األصول ، أما ما يتعلق بعلم الفقه فان الشرع ورد بالوضوء هلذا                  

 "عائنه أن يتوضأ eملا أصيب بالعني عند اغتساله فأمر النيب "اآلمر يف حديث سهل بن حنيف 
، وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء وال يوضع القدح             رواه مالك يف املوطأ     . 

يف األرض فيأخذا منه غرفة فيتمضمض ا مث ميحها يف القدح ، مث يأخذ منه ماء يغسل وجهه ،                   
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مث يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمىن مث بيمينه ماء يغسل به مرفقه األيسر وال يغسل ما بني                   
 مث يغسل قدمه اليمىن مث اليسرى على الصفة املتقدمة وكل ذلك يف القدح مث               املرفقني والكعبني ،  

داخلة إزاره وهو الطرف املتديل الذي يلي حقوه األمين ، وقد ظن بعضهم أن داخلة اإلزار كناية 
عن الفرج ، ومجهور العلماء على ما قدمناه فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه ، وهذا                  

 تعليله ومعرفة وجهه ، وليس يف قوة العقل االطالع على أسرار مجيع املعلومـات               املعىن ال ميكن  
فال يدفع هذا بأن ال يعقل معناه ، قال وقد اختلف العلماء يف العائن هل جيري علـى الوضـوء                    

 . "وإذا استغسلتم فاغـسلوا   " يف رواية مسلم هذه      eللمعني أم ال ، واحتج من أوجبه بقوله         
والـصحيح  : أمره بالوضوء واألمر للوجوب ، قال املازري         eيت ذكرناها أنه    وبرواية املوطأ ال  

عندي الوجوب ويبعد اخلالف فيه إذا خشي على املعني اهلالك ، وكان وضوء العائن مما جرت                
العادة بالربيء به ، أو كان الشرع أخرب به خربا عاما ، ومل يكن زوال اهلالك إال بوضوء العائن                   

 من تعني عليه إحياء نفس مشرفة على اهلالك ، وقد تقرر أنه جيري على بذل                فإنه يصري من باب   
الطعام للمضطر فهذا أوىل ، وذا التقرير يرتفع اخلالف فيه هذا آخر كالم املـازري ، قـال                  
القاضي عياض بعد أن ذكر قول املازري الذي حكيته ، بقى من تفسري هذا الغسل على قـول                  

ري ، وأخرب أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا ، ومضى به اجلمهور وما فسره به الزه
العمل أن غسل العائن وجهه إمنا هو صبه وأخذه بيده اليمىن ، وكذلك باقي أعضائه إمنا هـو                  

. اهــ   . صبه على ذلك الوضوء يف القدح ليس على صفة غسل األعضاء يف الوضوء وغريه               
  ) .١٤/١٧١(شرح مسلم 

". كان يؤمر العائن فيتوضـأ مث يغتـسل منـه املعـني           : "هللا عنها قالت    وعن عائشة رضي ا   
  ) .٢٥٢٢" (الصحيحة"

وهذا من الطب الشرعي املتلقى بالقبول عند أهل اإلميان         : قال ابن مفلح احلنبلي رمحه اهللا تعاىل        
، وقد تكلم بعضهم يف حكمة ذلك ، ومعلوم أن مث خواص استأثر اهللا بعلمها فال بد مثل هذا                   
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. ال يعارضه شيء ، وال ينفع مثل هذا إال من أخذه بالقبول واعتقاٍد حسن ، ال مع شك وجتربةو
  ).٣/٥٨"(اآلداب الشرعية. "اهـ 

  
 

رواه مسلم يف الطب . " ال عدوى وال غول وال صفر "  : tقال رسول اهللا    : عن جابر قال    
  ) .٥٧٥٧(برقم 

 رواه  " .ال عدوى وال صفر وال غول      : "  يقول  eل مسعت النيب      وعن جابر بن عبد اهللا يقو     
فقال أبو  . " وال صفر ": ومسعت أبا الزبري يذكر أن جابرا فسر هلم قوله           ).٥٧٥٨(مسلم برقم   

الزبري الصفر البطن فقيل جلابر كيف قال كان يقال دواب البطن قال ومل يفسر الغول قال أبـو                  
   .الزبري هذه الغول اليت تغول  

: فقال، مسعت يونس يسأل رؤبة بن العجاج عن الصفر: قال أبو عبيدة. دواب البطن: الصفر
  ) . ١/٢٥(الغريب البن سالم . هي حية تكون يف البطن تصيب املاشية 

يقال أعدى فالن فالنا من خلُقه أو من علة به أو من جرب ويف احلديث ال  عدوى                    : عدوى  
      ى فرسه وأعدى يف منطقه            أي ال يعدي شيء شيئا و العدواً و أعدا يعدو عداحلضر تقول ع ود

  ) . ١/١٧٦(خمتار الصحاح . أي جار ودفعت عنك عاديةَ فالن أي ظلمه وشره 
كانت العرب تزعم أن الغـول يف       ، وهي ِجنس من اجلن والشياطني      ،  أحد الِغيالن    :والغولُ  

وتغوهلم أي تِضلُّهم عـن     ، أي تتلُّون تلَونا يف صور شتى       :  تغوال   الفَالة تتراءى للناس فَتتغول   
النهايـة يف غريـب احلـديث       . فَنفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبطلـه         ، الطريق وتهِلكُهم   

)٣/٣٩٦. (  
يج الصفر دواب يف البطن وهى دود ، وكانوا يعتقدون أن يف البطن دابة : وقال اإلمام النووي 

عند اجلوع ورمبا قتلت صاحبها ، وكانت العرب تراها أعدى من اجلرب ، وهذا التفسري هـو                 
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. ا هــ    . الصحيح وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيت وأبو عبيد وخالئق من العلمـاء               
  ).٤٣٧ـ١٤/٤٣٣(شرح النووي 

 اهللا ومـا  ال طرية وخريها الفأل قيل يا رسـول ":  يقول eوعن أيب هريرة قال مسعت النيب     
، ) ٥٧٥٤(رواه البخاري يف الطـب بـرقم         . "الفأل قال الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم     

  ) .٥٧٥٩(ومسلم يف الطب برقم 
ال عدوى وال صفر وال هامة فقال أعرايب يـا          : "من رواية أىب هريرة      e قوله: قال النووي   

عري األجرب فيدخل فيهـا     رسول اهللا فما بال اإلبل تكون يف الرمل كأا الظباء فيجيء الب           
  " .فيجرا كلها قال فمن أعدى األول وىف رواية ال عدوى وال طرية والصفر وال هامة

ال : " أيضا أنه قال eأن أبا هريرة كان حيدث حبديث ال عدوى وحيدث عن النيب :  وىف رواية 
 علـى   ال يورد ممـرض   " ، مث إن أبا هريرة اقتصر على رواية حديث           "يورد ممرض على مصح   

 فراجعوه فيه ، وقالوا له إنا مسعناك حتدثـه فـأىب أن             "ال عدوى " وأمسك عن حديث     "مصح
فال أدري أنسى أبو هريرة أو نـسخ أحـد          : يعترف به ، قال أبو سلمة الراوي عن أىب هريرة           

جيب اجلمع بني هذين احلديثني ومها صحيحان ، قـالوا          : القولني اآلخر ، قال مجهور العلماء       
 املراد به نفى ما كانت اجلاهلية تزعمه وتعتقده أن املرض           "ال عدوى "مع أن حديث    وطريق اجل 

 فأرشـد   ،" ال يورد ممرض على مصح    "والعاهة تعدى بطبعها ال بفعل اهللا تعاىل ، وأما حديث           
فيه إىل جمانية ما حيصل الضرر عنده يف العادة بفعل اهللا تعاىل وقدره ، فنفى يف احلـديث األول                   

بعها ومل ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر اهللا تعاىل وفعله ، وأرشد يف الثاين إىل                 العدوى بط 
االحتراز مما حيصل عنده الضرر بفعل اهللا وإرادته وقدره ، فهذا الذي ذكرناه مـن تـصحيح                 
احلديثني واجلمع بينهما هو الصواب الذي عليه مجهور العلماء ويتعني املصري إليـه ، وال يـؤثر     

أحدمها أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه ال : لوجهني" ال عدوى"ريرة حلديث  نسيان أىب ه  
يقدح يف صحته عند مجاهري العلماء بل جيب العمل به ، والثاين أن هذا اللفظ ثابت من روايـة                   
غري أيب هريرة ، فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد ،  وجابر بن عبد اهللا ، وأنس                     
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 ، وحكى املازري ، والقاضي عياض ، عن بعض العلماء أن            eن عمر عن النيب     ابن مالك ، واب   
 وهذا غلط لوجهني أحـدمها  "ال عدوى" منسوخ حبديث "ال يورد ممرض على مصح "حديث  

أن النسخ يشترط فيه تعذر اجلمع بني احلديثني ومل يتعذر بل قد مجعنا بينهما ، والثـاين أنـه                   
ال "الناسخ وليس ذلك موجود هنا ، وقال آخـرون حـديث   يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر      

 على ظاهره ، وأما النهى عن إيراد املمرض على املصح فليس للعدوى بـل للتـأذي                 "عدوى
شـرح  . اهـ  . بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة اذوم ، والصواب ما سبق واهللا أعلم             

  ).٤٣٧ـ١٤/٤٣٣(النووي 
ولكـن  .. الطرية شرك ، وما منا إال       " : e قال رسول اهللا   :  قوله قال عن ابن مسعود ، قال      

  ."اهللا يذهبه بالتوكل
  .اخل من قول ابن مسعود " …وما منا : "وقول

" صحيح موارد الظمآن"، و) ١٨٦/٣٠٣"(غاية املرام" ، و) ٤٢٩( رقم " السلسلة الصحيحة"
  ) .١١٩٤(رقم 

ة على من تطري،وإن يف شيء؛ففي الدار ال طري " :eقال رسول اهللا    : وعن أنس بن مالك ، قال     
  .طرف من أوله " الصحيح"ويف . "واملرأة

  ).١١٩٥" (صحيح موارد الظمآن"،)٧٨٩" ( الصحيحة"
مسعت رسول اهللا   : سألت سعد بن أيب وقاص عن الطرية ؟ فقال        : وعن سعيد بن املسيب ، قال       

e ؛ ففي الفرس والدارال عدوى وال طرية، وال هام ؛ فإن تك الطرية يف شيء ": يقول".  
رقم " صحيح موارد الظمآن"، و) ٢٦٧و٢٦٦" (الظالل"، و) ٧٨٩(رقم " السلسلة الصحيحة"
)١١٩٦.(  

ال عدوى ، وال طرية ، وال هام ، إن تكن الطرية يف شيٍء ؛ ففي الفرس ، واملرأة :"ويف رواية 
  ."أنتم ا فال تفروا منه بأرٍض و، وإذا كان ٍض فال بطواوالدار ، وإذا مسعتم بالطاعون بأر

  ) . ٧٨٩(برقم " السلسلة الصحيحة"
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   ."يعجبه الفأل ، ويكره الطرية" eكان رسول اهللا :عن أيب هريرة ، قال 
  ).١١٩٧" (صحيح موارد الظمآن"،)٢٤٨" (الكلم الطيب"

  ".أصدق الطرية الفأل ،والعني حق: " e قال رسول اهللا:  قال tويف رواية عنه 
  ) . ٦/١٠٨٨(و )٢٥٧٦" (صحيحةالسلسلة ال"

أصدقها الفأل ، وال ترد :" عن الطرية  ؟ قال eعن عقبة بن عامر اجلهين قال سئل رسول اهللا 
  " .مسلماً 

  ) .٦/١٥٥" (الصحيحة "
ال شيء يف اهلام ، والعني حق ،وأصدق الطري : " eقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة قال 

  " .الفأل 
  ) .٢٩٤٩" (الصحيحة"، )  ٩١٤" (دب املفرداأل"أخرجه البخاري يف 

ال يتطري من شيء ، غري أنه إذا أراد أن يأيت أرضاً ؛ " : eكان رسول اهللا :عن بريدة ، قال 
سأل عن امسها ، فإن كان حسناً ؛ رئي البشر من وجهه ، وإن كان قبيحاً ؛ رئي ذلك من 

  .)١١٩٨" (صحيح موارد الظمآن"،)٧٦٢" (الصحيحة . ""وجهه
ليس منا من سحر ،أو سحر له ،تكهن ، أو تكُهن : " eقال رسول اهللا : عن ابن عباس قال 

  ".له أو تطري ، أو تطري له 
  ) .٢٦٥٠" (الصحيحة"

  ." ال طرية وال هامة وال عدوى ، وال صفر" : eقال رسول اهللا : وعن ابن عباس قال 
:  eاء فنطرحها يف الغنم ، فقال رسـول اهللا  إنا لنأخذ الشاة اجلرب! يا رسول اهللا  : فقال رجل   

  .!" فمن أعدى األول ؟"
  ).١١٩٩" (صحيح موارد الظمآن"، و) ٧٨٢" (السلسلة الصحيحة"

" ثالثاً"ال يعدي شيء شيئاً ال يعدي شيء شيئاً : " eقال رسول اهللا : وعن ابن مسعود قال 
 البعري أو بعجبه فتشمل اإلبل جرباً يا رسول اهللا إن النقبة تكون مبشفر: فقال أعرايب فقال .
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ما أعدى األول ؟ ال عدوى وال صفرة وال هامة ،خلق اهللا كل : ؟ قال فسكت ساعة فقال 
  ) .١١٥٢" (السلسلة الصحيحة"". نفس فكتب حياا وموا ومصيباا ورزقها 

بناء الصحابة حدثين رجال أهل رضى وقناعة من أ: عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال 
ال عدوى ، وال هامة ، وال صفر ، واتقوا اذوم كما : " قال eوأولية الناس أن رسول اهللا 

  " .يتقى األسد
  ) .٧٨٠" (الصحيحة"

ال عدوى ، وال طرية ، وال هامة ، وال صفرة : " eقال رسول اهللا : قال  tوعن أيب هريرة 
  " .، وفر من اذوم كما تفر من األسد 

  ) .١٠/١٢٩( البخاري معلقاً أخرجه
  " .ال عدوى ، وإذا رأيت اذوم ففر منه كما تفر من األسد: "ويف رواية 

  ) .٤١٤/ ٢" (الصحيحة"
  ".ال تدميوا النظر إىل اذومني : " eقال رسول اهللا : عن ابن عباس مرفوعاً قال 

  . )١٠٦٤"(الصحيحة"،) ١/١/١٣٨" (التاريخ الكبري "أخرجه البخاري يف 
  " .ال يعدي سقيم صحيحاً : " قال e عن النيب tعن أيب هريرة 

  ) . ٣/١٤٣" (الصحيحة"
  " .ال يورد املمرض على املصح: " eقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة أيضاً قال 

  ) .٧/٣٢(، ومسلم ) ٢٠٠و١٠/١٩٨(أخرجه البخاري 
 العجاج عن الصفر ، فقال      مسعت يونس يسأل رؤبة بن    : دواب البطن ، قال أبو عبيدة       : الصفر

  ) . ١/٢٥(الغريب البن سالم . هي حية تكون يف البطن تصيب املاشية : 
يقال أعدى فالن فالنا من خلُقه أو من علة به أو من جرب ويف احلديث ال  عدوى                    : عدوى  

يف منطقه  أي ال يعدي شيء شيئا و العدو احلضر تقول عدا يعدو عدواً و أعدى فرسه وأعدى                 
  ) . ١/١٧٦(خمتار الصحاح . أي جار ودفعت عنك عاديةَ فالن أي ظلمه وشره 
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كانت العرب تزعم أن الغـول يف       ، وهي ِجنس من اجلن والشياطني      ،  أحد الِغيالن    :والغولُ  
م أي تِضلُّهم عـن     وتغوهل، أي تتلُّون تلَونا يف صور شتى       : الفَالة تتراءى للناس فَتتغول تغوال      

النهايـة يف غريـب احلـديث       . فَنفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبطلـه         ، الطريق وتهِلكُهم   
)٣/٣٩٦. (  

هو الذي ذهبت أَناِملُه، جِذمت يده      : الـمقطوع الـيد، وقـيل  :  اَألجذَم ،" جمذوم : "وقوله
: و الــِجذْمة    . موضع الـجذْم منها  : الـجذَمةُجذَماً و جذَمها و أَجذَمها، و الـجذْمةُ و         

هـالَّ تـسلِّـي حاجـةٌ      : مقطوع، قال : وحبل ِجذْم  مـجذُوم ٌ    . القطعة من الـحبل وغريه   
مصدر اَألجذَم الـيِد، وهو الذي ذهبت أَصـابع        : عرضت علَق القَرينِة حبلُها ِجذْم و الـجذَم      

: و الـجذام مـن الـداء     . م يديه وما الذي أَجذمه حتـى جِذم      ما الذي جذَّ  : ويقال. كفـيه
  ) .١٢/٨٧(لسان العرب . معروف ِلتـجذُّم اَألصابع وتقطُّعها

 
 

مثَلُ املُؤِمِن الِذي يقرأُ القُرآن كمثَِل اُألترجـِة،        : " أنه قال    eعن النيب   " الصحيحني"ثبت يف   
ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها         : " ومتامه "حيها طَيب طعمها طَيب، ور  

طيب وال ريح هلا، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة مر طعمها ورحيها طيـب،                
  ".ومثل الفاجر الذي ال يقرأ كمثل احلنظلة مر طعمها وال ريح هلا

عن أيب موسى األشعري ، ومسلم يف صالة        ) ٥٠٢٠(أخرجه البخاري يف فضائل القرآن برقم       
 ) .٧٩٧(املسافرين برقم 

: ويف األترج منافع كثرية ، وهو مركب من أربعة أشياء           : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل        
قشر ، وحلم ومحض ، وبزر ، ولكل واحد منها مزاج خيصه ، فقشره حار يابس، وحلمه حـار              

  .وبزره حار يابسرطب ، ومحضه بارد يابس ، 
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ومن منافع قشره ، أنه إذا جعل يف الثياب منع السوس ، ورائحته تصلح فساد اهلواء والوبـاء ،                   
  .ويطيب النكهة إذا أمسكه يف الفم 

وأما حلمه فملطِّف حلرارة املعدة ، نافع ألصحاب اِملرة الصفراء، قامع للبخارات احلارة ، وقال               
  .انتهى . واسري أكل حلمه ينفع الب: الغافقي 

فقابض كاسر للصفراء ، ومسكن للخفقان احلار ، نافع من الريقان شرباً واكتحاالً   : وأما محضه   
، قاطع للقيء الصفراوي ، مشٍه للطعام ، عاقل للطبيعة ، نافع مـن اإلسـهال الـصفراوي ،                   

وباء ، ويستدل على وعصارة محضه يسكِّن ِغلمة النساء ، وينفع ِطالء من الكَلَف ، ويذهب بالق
ذلك من فعله يف البحر إذا وقع يف الثياب قلعه، وله قوة تلطِّف وتقطع وتربد وتطفيء حـرارة                  

  .الكبد، وتقوي املعدة، ومتنع ِحدة اِملرة الصفراء ، وتزيلُ الغم العارض منها ، ونسكن العطش 
 حبه النفع ِمن السموم القاتلة إذا شرب منـه          خاصية: فله قوة حمللة جمففة ، وقال ابن ماسوية         : وأما بزره   

وزنُ مثقال مقشراً مباء فاتر ، وِطالء مطبوخ ، وإن دق ووضع على موضع اللسعة ، نفـع ، وهـو ملـني                
  .للطبيعة ، مطيب للنكهة ، وأكثر هذا الفعل موجود يف قشرة

وزن مثقالني مقشراً مباء فاتر،     وقال غريه ، خاصية حبه النفع من لسعات العقارب إذا شِرب منه             
  .وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة

  .حبه يصلح للسموم كُلها ، وهو نافع من لدغ اهلوام كلها: وقال غريه 
وذُِكر أن بعض األكاسرة غِضب على قوم من األطباء، فأمر حببسهم وخيرهم أدماً ال يزيد هلم                

ألنه يف العاجل رحيـان ،      : مل اخترمتوه على غريه ؟ فقالوا       : هلم  عليه ، فاختاروا األترج ، فقيل       
  .ومنظر مفرح ، وقشره طيب الرائحة، وحلمه فاكهة، ومحضه أدم، وحبه ترياق، وفيه دهن

وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خالصة الوجود ، وهو املؤمن الذي يقرأ القرآن ، وكان                 
  .    زاد املعاد . اهـ .  ا يف منظره من التفريح بعض السلف يِحب النظر إليه مل
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دواء عرق  ":  يقول   eمسعت رسول اهللا    : ، قال    tعن حممد بن سريين ، عن أنس بن مالك          

  ."النسا ألية شاٍة أعرابية تذاب،مث جتزأ ثالثة أجزاٍء،مث يشرب على الريق يف كل يوم جزء
باب دواء عرق النسا ، ورجاله ثقات،وقال البوصريي : يف الطب ) ٣٤٦٣(أخرجه ابن ماجة 

  ).١٨٩٩"(السلسلة الصحيحة"إسناده صحيح ):١/٢١٦"(الزوائد"يف
وجع يبتدئ من مفصل الورك ، وينـزل ) : عرق النسا (:قال األمام أبو عبد اهللا حممد املقدسي 

نزوله وزل معـه الرجـل      من خلف على الفخذ ورمبا على الكعب ، وكلما طالت مدته زاد             
ويف هذا اخلرب تسميةُ هذا املرض بعرق النسا أعم من النساء ؛فهو من إضافة العام إىل                . والفخذ  

وإن النسا هو املرض احلالُّ بالعرق فهو إضافة الشيء إىل حمله           . اخلاص ككل الدرهم أو بعضها      
  :ومنع بعضهم من هذه التسمية وقال . 

مسي بذلك ألن   : وقيل  .  فيكون من إضافة الشيء إىل نفسه وهو ممتنع          هو العرق نفسه  : النسا  
أمله ينسي ما سواه ، وهذا اخلرب خطاب ألهل احلجاز وما قارم ، ألن هذا املرض حيدثُ مـن                   

. واأللية فيها اخلاصتان اإلنضاج واإلخـراج       . يبس أو مادة غليظة أو لزجة فعالجها باإلسهال         
بية لقلة فضوهلا ورعيها نبات الرب احلار كالشيح والغالب علـى اسـتعمال             وتعيني الشاة باألعرا  

والتحقيق اختالف الدواء   . األدوية املفردة ، وغالب أطباء اهلند والروم واليونان يعتنون باملركبة         
باختالف الغذاء ، فالعرب والبوادي غذاؤهم بسيط ، فمرضهم بسيط ، فـدواؤهم بـسيط ،                

  ).٢/٣٩٦" (اآلداب الشرعية. "أعلم  والعكس بالعكس ، واهللا 
 

 
السنا و : ثالث فيهن شفاء من كل داء إال السام ":  أنه قال e ، عن رسول اهللا tعن أنس 
   ) . ٣٠٣٤(صحيح اجلامع رقم    ".السنوت
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مبـاذا كُنـِت    " : e رسـول اهللا     قال: ويروى عن أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها قالت          
لو ": مث استمشيت بالسنا ، فقال      :  ، قالت    "حار جار ": بالشربم ، قال    : ؟ قالت   " تستمشني

  ".كان شيٌء يشفي من املوت لكان السنا
بـرقم  ) ٦/٣٦٩( وأمحـد يف املـسند ،        ،)٣٤٦١(،وابن ماجـة    )٢٠٨٢(أخرجه الترمذي   

ضعفه األلبـاين يف    ) . ١٩٣٦٤(يهقي يف الكربى     والب ،) ٤/٢٠٠،٢٠١(،واحلاكم  ) ٢٧١٢٥(
  ) .٤٨٠٧(ضعيف اجلامع برقم 

:  دخل عليها ذات يوم ، وعندها شربم تدقه فقال  eوعنها رضي اهللا عنها ، أن رسول اهللا 
لو أنَّ شيئاً يدفع املوت أو ينفع من املوِت نفـع           : "نشربه ، فقال    :  ، فقالت    "ما تصنعني ذا  "

   .t، من حديث عمر بن اخلطاب ) ٧٤٤١(درك احلاكم برقم مست . "السنا
 شجر صغري وكبري له قضيبان محراء ملمعة ببياض ،يف رؤوس قضباا جمة مـن ورق              : الشربم  

،وله نور صغار صفراء إىل بيضاء يسقط وخيلف مراود صغار فيها حب صغري أمحر اللـون واٍه                 
القدمي ،وكان ينجم عنه أضرار بالغة ألنه نبات        كثري استعماله يف الطب     .عروق عليها قشور محر   

  ) .٣٦" (العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب"كتاب.سام، وكل فائدته أنه مسهل
بأي دواء تستطلقني بطنك حىت ميشي وال يصري مبنـزلة الواقف :  ، أي "مبا تستمشني": قوله 

زن فعيل ، وقيل ألن املسهول فيؤذي باحتباس النجو ، وهلذا مسي الدواء املسهل مشيا على و
  .يكثر املشي واالختالف للحاجة 

وقال اجلزري يف النهاية أي مبا تسهلني بطنك ، وجيوز أن يكون أراد املشي الذي يعرض عند 
  .شرب الدواء إىل املخرج انتهى 

بالشربم ، بضم شني معجمة فسكون موحدة وراء مضمومة ، وهو من مجلة األدوية : قالت 
، وهو قشر عرق شجرة ، وهو حار يابس يف الدرجة الرابعة ، وأجوده املائل إىل احلمرة اليتوعية 

اخلفيف الرقيق الذي يشبه اجللد امللفوف ، وباجلملة فهو األدوية اليت أوصى األطباء بترك 
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استعماهلا خلطرها وفرط إسهاهلا ، وقال اجلزري يف النهاية الشربم حب يشبه احلمص يطبخ 
  .لتداوي ، وقيل إنه نوع من الشبح انتهى ويشرب ماؤه ل

 eقوله : حار ، حباء مهملة وتشديد راء بينهما ألف جار باجليم ، قال احلافظ ابن القيم : قال 
 ، ويروى حار يار ، قال أبو عبيد وأكثر كالمهم بالياء قال وفيه قوالن أحدمها أن "حار جار"

قاله أبو رارة وشدة اإلسهال ، وكذلك هو ما احلار اجلار باجليم الشديد اإلسهال فوصفه باحل
والثاين وهو الصواب أن هذا من اإلتباع الذي يقصد به تأكيد األول ويكون حنيفة الدينوري ، 

بني التأكيد اللفظي واملعنوي ، وهلذا يراعون فيه إتباعه يف أكثر حروفه كقوهلم حسن بسن أي 
يطان ليطان وحار جار مع أن اجلار معىن كامل احلسن ، وقوهلم حسن قسن بالقاف ، ومنه ش

آخر ، وهو الذي جير الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له كأنه ينـزعه ويسلخه ، 
ويار إما لغة يف جار كقوهلم صهري وصهريج والصهاري والصهاريج وإما إتباع مستقل انتهى 

أفضله املكي ، وهو دواء مث استمشيت بالسنا فيه لغتان املد والقصر ، وهو نبت حجازي . 
شريف مأمون الغائلة قريب من االعتدال حار يابس يف الدرجة األوىل يسهل الصفراء والسوداء 
ويقوي جرم القلب ، وهذه فضيلة شريفة فيه ، وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي ومن 

تيق واجلرب الشقاق العارض يف البدن ويفتح العضل وانتشار الشعر ومن القمل والصداع الع
  . والبثور واحلكة والصرع 

  :  التحضري ةطريق
وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا ، ومقدار الشربة منه إىل ثالثة دراهم ومن مائه إىل 
مخسة دراهم ، وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب األمحر املنـزوع العجم كان 

يا ، أو حني ذكرت له من غري سؤال استعالما  ، أي بعد ما سألين ثانeأصلح فقال النيب 
 ) .٦/٢١٢(حتفة األحوذي . اهـ . واستكشافا 
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 eمسعت عبد اهللا بن أم حرام ، وكان قد صلى مع رسول اهللا              : عن إبراهيم بن أيب عبلة ، قال        
عليكم بالسنا والسنوت ، فإن فيهما شفاًء مـن     ":  يقول   eمسعت رسول اهللا    : القبلتني يقول 

  ."املوت":وما السام ؟ قال ! يا رسول اهللا :  ،قيل " إال السامكل داٍء
" السلسلة الصحيحة"، وصححه األلباين يف ) ٤/٢٠١(، واحلاكم ) ٣٤٥٧(أخرجه ابن ماجة 

  ).١٧٩٨(برقم 
قشر عرق شجرة ، حار يف الرابعـة ، مل يـر            : والشربم  :قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد املقدسي      

  .اآلداب الشرعية . ط إسهاله األطباء استعماله لفر
مقصور ضوء الربق ، والسنا أيضا نبت يتداوى به ، والسناُء من الرفعـة ممـدود و             : السنا

خمتار الـصحاح   . السِني الرفيع و أسناه رفعه و سناه تسِنيةً فتحه وسهله الفراء تسنى تغري              
)١/١٣٤. (  

نبت حجازي أفضله املكي مأمون حار يابس    : السنا فباملد والقصر    وأما  : قال ابن مفلح احلنبلي     
  ).٣٩٧(اآلداب الشرعية .يف الدرجة األوىل يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم القلب 

عليكم بأربع فإن فيهن شفاء من كلّ داء        : " قال   e ، أن رسول اهللا      tوعن أنس بن مالك     
  " .لثُّفَّاء ، واحلبة السوداءالسنا والسنوت ، وا: إال السام وهو املوت 

  .مبعناه ) . ٢٩٦" (الطب النبوي"ذكره ابن القيم يف 
 صحيح اجلامع   .  " السنا و السنوت : ثالث فيهن شفاء من كل داء إال السام ": ويف رواية 

  ) . ٣٠٣٤(رقم 
إنَّ خري ما تداويتم به اللـدود والـسعوط         : " e قال ، قال رسول اهللا       tوعن ابن عباس    

  .رواه الترمذي وحسنه ، واحلاكم وصححه ، وأبو نعيم يف الطب النبوي . " واملشي
 هو اخلردل ، وقيل احلُرف ، ويسميه أهل العراق حب الرشاد ، الواحدة ثفاءة ، وجعله                 :ثُّفاء  

  .مادة ثفأ ) ١/٣٨٠(اجلامع يف غريب احلديث . مراً للحروقة اليت فيه ولذعة للسان 
  ) .٣/١٦٤(اجلامع .قيل العسل ، وقيل الرب، وقيل الكمون : السنوت 
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هو الدواء يسقاه املريض يف أحد جانيب الفم ، يدخل باألصبع، وهو مـن لديـد أي                  : اللدود
  .جانبه 
  .الدواء الذي يصب يف األنف أو يتعاطى باالستنشاق عن طريق الفم  : السعوط
  .طيه على املشي إىل دورة املياه هو الدواء املسهل ألنه حيمل متعا : املشي

  
 

 
 

  ".تداووا من ذات اجلنب بالقسط البحري والزيت":  قال eعن زيد بن أرقم ، أن النيب 
 اجلنـب ، وأمحـد     ، باب مـا جـاء يف دواء ذات        ) ٢٠٨٠(أخرجه الترمذي يف الطب برقم      

  ) .٢٨١٤(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم ) ٤/٢٠٢(، واحلاكم ) ٤/٣٦٩(
:  فأشار أن ال تلـدوين ، فقلنـا          eلددنا رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت        

 أمل أكم أن تلدوين ، ال يبقى منكم أحد إال لـد           " :كراهية املريض للدواء ، فلما أفاق قال        
  ".غري عمي العباس ، فإنه مل يشهدكم

، ) ٢٢١٣(يف الطب ، باب اللدود ، ومسلم يف السالم بـرقم            ) ١٤٠/ ١٠(أخرجه البخاري   
  .باب كراهة التداوي باللدود 

بفتح الالم هو الدواء الذي يصب يف أحد جانيب فم املريض ويـسقا أو              : قال أهل اللغة اللدود     
 ، ويقال منه لددته ألده ، وحكى اجلوهري أيضا ألددتـه            يدخل هناك بإصبع وغريها وحينك به     

بلدهم عقوبة هلـم     eرباعيا والتددت أنا ، قال اجلوهري ويقال للدود لديد أيضا ، وإمنا أمر              
حني خالفوه يف إشارته إليهم ال تلدوين ، ففيه أن اإلشارة املفهمة تصريح العبارة يف حنو هـذه                  
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. اهــ   . و من فعله الذي تعدى به إال أن يكون فعال حمرماً            املسألة ، وفيه تعزيز املتعدى بنح     
  ) .٤٢٠ـ١٤/٤١٩(شرح النووي 

خري ما تداويتم به اِحلجامة والقُـسطُ       ": e، عن النيب    tمن حديث انس    ": الصحيحني"ويف  
 . سبق خترجيه"البحري

  . أشدمها حراً ، واألبيض ألينهما ، ومنافعهما كثرية جداً اهلندي وهو: البحري ، واآلخر : األبيض الذي يقال له : أحدمها : القُسط نوعان 

  .ينفع من الكزاز ، ووجع اجلنبني ، ويقتل حب القَرع : وقال جالينوس 
وقد خفي على جهال األطباء نفعه من وجع ذات اجلنب، فأنكروه، ولو ظفر هذا اجلاهل ـذا      

من األطباء املتقـدمني علـى أن       النقل عن جالينوس لنـزله مرتلة النص، كيف وقد نص كثري           
 الطب النبوي .القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات اجلنب، ذكره اخلطايب عن حممد بن اجلهم     

)١/٢٢٣. (  
 eدخلت بابن يل على رسول اهللا         : " عن أم قيس بنت حمصن أخت عكاشة بن حمصن قالت           

  " .مل يأكل الطعام فبال عليه فدعا مباء فرشه
عالم تدغرن أوالدكن ـذا     : " بابن يل قد أعلقت عليه من العذرة فقال           قالت ودخلت عليه  

العالق عليكن ذا العود اهلندي فإن فيه سبعة أشفيه منها ذات اجلنب يسعط من العـذرة                
، ومسلم يف الطب برقم     ) ٦٦٣،٦٦٤(رواه البخاري يف الطب برقم      " . ويلد من ذات اجلنب   

)٥٧٢٦. (  
  :اىل  قال النووي رمحه اهللا تع

  فقد أطبق األطباء يف كتبهم على أنه يدر الطمث والبول ،             " .فيه سبعة أشفية   : "eوأما قوله   
وينفع من السموم ، وحيرك شهوة اجلماع ، ويقتل الدود وحب القرع يف األمعـاء إذا شـرب             
بعسل ، ويذهب الكلف إذا طلى عليه ، وينفع من بدر املعدة والكبد ويردمها ومن محى الورد                 

الربع وغري ذلك صنفان حبري وهندي ، والبحري هو القسط األبيض وهو أكثر من صنفني ،                و
ونص بعضهم أن البحري أفضل من اهلندي وهو أقل حرارة منه ، وقيل مها حاران يابـسان يف                  



 ١١٠

الدرجة الثالثة ، واهلندي أشد حرا يف اجلزء الثالث من احلرارة ، وقال ابن سنيا القسط حار يف                  
ابس يف الثانية ، فقد اتفق العلماء على هذه املنافع اليت ذكرناها يف القسط فصار ممدوحا                الثالثة ي 

.  ذكر منها عددا جممـال         eشرعا وطبا وإمنا عددنا منافع القسط من كتب األطباء ألن النيب            
 ).١٤/٤١٦(شرح مسلم . اهـ 

، والقسط البحـري ،     خري ما تداويتم به احلجامة      ": أنه قال   " الصحيحني" يف   e وثبت عنه   
  " .وال تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة

باب احلجامة من الدواء ، ومسلم يف املساقاة بـرقم          : يف الطب   ) ١٢٧/ ١٠(أخرجه البخاري   
  .، باب حل أجرة احلجامة ) ١٥٧٧(

 على عائشة ، وعندها صيب يسيل منخراه دماً ،          e دخل رسول اهللا  : عن جابر بن عبد اهللا قال       
ويلكـن ال تقـتلن     ": به العذرة ، أو وجع يف رأسه ، فقـال           :  ، فقالوا    "ما هذا ؟  ": ل  فقا

أوالدكن ، أميا امرأٍة أصاب ولدها عذرةٌ أو وجع يف رأسه ، فلتأخذ قسطاً هندياً فلتحكه مباٍء 
  .فأمرت عائشة رضي اهللا عنها فصنع ذلك بالصيب ، فربأ . "، مث تسعطه إياه

وزاد نسبته أليب   ) ٥/٨٩" (امع"سناده صحيح ، وأورده اهليثمي يف       وإ) ٣/٣١(أخرجه أمحد   
  ) .٨١ـ٣/٨٠" (املطالب العالية"ورجاهلم رجال الصحيح ، : يعلى والبزار وقال 

أا دخلت على النيب بابن هلا ، قد أعلقت عليه من العذرة ـ قـال   : عن أم قيس بنت حمصن 
عالم تدغرن أوالدكن ذا    ":  عذرة  فقال     غمزت،فهي ختاف أن يكون به    : أعلقت  : يونس  
  ".القالق ؟

عليكن ذا العود اهلندي ، يعين به الكست ، فإن فيه سبعة أشفية منها              "ويف لفظ األعالق ،     
  ".ذات اجلنب يسعط من العذرة ، ويلد من ذات اجلنب: 

  ) .٢٢١٤(،ومسلم ) ٥٦٩٢(أخرجه البخاري 
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ة ،  وهي وجع يف احللق يهيج من الدم ، يقال يف عالجها              بضم العني وبالذال املعجم   : والعذرة  
هي قرحة خترج يف اخلرم الذي بني األنف واحللق تعرض للصبيان           : عذرته فهو معذور ، وقيل      :

  . يف وسط ارة : غالباً عند طلوع العذرة وهي العذارى مخسة كواكب ، قيل 
 بفتل خرقة تدخلها يف أنف الصيب ، وتطعن وتعاجل املرأة العذرة عادةً: وقال اجلوهري يف آخرها 

اآلداب ."ذلك املوضع ، فينفجر منه دم أسود ، ورمبا أحرقته ،وذلك الطعن يسمى دغراً وعذراً                
  ).٢/٤٠٥" (الشرعية
: ويف الطب النبوي البـن قـيم اجلوزيـة          " عذر: لسان العرب مادة    "داء يف احللق      : العذرة  

العذرة مادا دم يغلب علية البلغم ، ولكن تولده يف أبدان           . … يج يف احللق من الدم    " العذرة"
  ) .٢٥" (العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب"كتاب . الصبيان 
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وأما معىن ذات اجلنب يف لغة اليونان       : قال بعض األطباء    : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل        
ضاء الباطنة ، وإمنا مسى ذات اجلنـب        فهو ورم اجلنب احلار ، وكذلك ورم كل واحد من األع          

: ورم ذلك العضو إذا كان ورما حارا فقط ، ويلزم ذات اجلنب احلقيقي مخسة أعراض وهـي                  
احلمى ، والسعال ، والوجع الناخس ، وضيق النفس ، والنبض املنشاري ، والعالج املوجود يف                

لغليظة ، فإن القسط البحري     احلديث ليس هو هلذا القسم لكن للقسم الثاين الكائن عن الريح ا           
وهو  العود اهلندي على ما جاء مفسرا يف أحاديث آخر صنف من القسط إذا دق دقا ناعمـا                   
وخلط بالزيت املسخن ودلك به مكان الريح املذكور أو لعق كان دواء موافقا لذلك نافعا لـه                 

كور يف منافعه كـذلك ،      حملال ملادته مذهبا هلا مقويا لألعضاء الباطنة مفتحا للسدد والعود املذ          
العود حار يابس قابض حيبس البطن ويقوي األعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح            : قال املسيحي   

السدد نافع من ذات اجلنب ويذهب فضل الرطوبة ، والعود املذكور جيد للدماغ ، قال وجيوز                
يـة ال سـيما يف      أن ينفع القسط من ذات اجلنب احلقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغم             

  اهـ . وقت احنطاط العلة واهللا أعلم
  ) .١/٦٥(الطب النبوي 

ومن منافع احلناء أنه حملل نافع من حرق النار ، وفيه قوةٌ للعـصب إذا               : وقال رمحه اهللا تعاىل     
ضمد به ، وينفع إذا مضغ ، من قروح الفم والسالق العارض فيه ، ويربىء القالع احلادث يف                  

ن ، والضماد به ينفع من األورام احلارة امللهبة ، ويفعـل يف اجلراحـات فهـل دم             أفواه الصبيا 
  .وإذا خلط نوره مع الشمع املصفى ، ودهن الورد ، ينفع من أوجاع اجلنب . األخوين 

  
 

  ." الصداعإنه نافع بإذن اهللا من":  كان إذا صدع ، غلف رأسه باحلناء ، ويقول eأن النيب 
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" امـع "، واهليثمـي يف     )٦/٤٦٢(، وأمحد   )٣٨٥٨(،وأبو داود   )٣٥٠٢(أخرجه ابن ماجة    
 إذا نزل عليه الوحي ، صدع ،        eكان رسول اهللا    : قال   tمن حديث أيب هريرة     ) ٥/٩٥(

وفيه األحوص بن حكيم،وقد وثق ، ويف ضعف كـثري ،           : قال اهليثمي   . فيغلف رأسه باحلناء    
  .رفهوأبو عون مل أع

وكان يعصب رأسه يف مرضه ، وعصب      " وارأساه: "أنه قال يف مرض موته      ،  " الصحيح"ويف  
  .الرأس ينفع يف وجع الشقيقة وغريها من أوجاع الرأس 

  .يف املرض ) ١٠٥/ ١٠(أخرجه البخاري 
أمل يف بعض أجزاء الرأس أو كله ، فما كان منه يف            : والصداع  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل       

أحد شقي الرأس الزماً يسمى شقيقة ، وإن كان شامالً جلميعه الزماً ، يسمى بيضة وخـودة                 
زاد .تشبيهاً ببيضة السالح اليت تشمل على الرأس كله ، ورمبا كان يف مؤخر الرأس أو يف مقدمه 

  ) .٤/٧٨(املعاد 
جعاً يف رأسه إال و eما مسعت أحداً قطٌّ يشكو إىل رسول اهللا : عن سلمى امرأة أيب رافع قالت 

  " .اخضبهما"، وال وجعاً يف رجليه إال قال " احتجم"قال له 
اذهب فاحتجم ، وإذا اشتكى رجله      : كان إذا اشتكى أحد من رأسه قال        : "عنها   ويف رواية 

، ) ٢٠٥٩(السلـسلة الـصحيحة     . رواه أمحد ، وأبو داود      . "اذهب فأخضبها باحلناء  : قال  
  ) .٤٦٧١(صحيح اجلامع رقم 

وأنواعه كثرية وأسبابه خمتلفـة ، وحقيقـة        : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل عن الصداع          
الصداع سخونة الرأس واحتماؤه ملا دار فيه من البخار الذي يطلب النفوذ من الرأس فال جيـد                 
منفذا فيصدعه كما يصدع الوعاء إذا محى ما فيه وطلب النفوذ فكل شيء رطب إذا محى طلب            

أوسع من مكانه الذي كان فيه فإذا عرض هذا البخار يف الرأس كله حبيـث ال ميكنـه                  مكانا  
التفشي والتحلل وجال يف الرأس مسى السدر ، والصداع يكون عن أسباب عديدة أحدها مـن            
غلبة واحدة من الطبائع األربعة ، واخلامس يكون من قروح تكون يف املعدة فيأمل الرأس لـذلك    
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عصب املنحدر من الرأس باملعدة ، والسادس من ريح غليظة تكون يف املعدة الورم لالتصال من ال  
فتصعد إىل الرأس فتصدعه ، والسابع يكون من ورم يف عروق املعدة فيأمل الرأس بـأمل املعـدة                  
لالتصال الذي بينهما ، والثامن صداع حيصل من امتالء املعدة من الطعام مث ينحدر ويبقى بعضه         

يثقله ، والتاسع يعرض بعد اجلماع لتخلل اجلسم فيصل إليه من حر اهلواء             نيئا فيصدع الرأس و   
أكثر من قدره ، والعاشر صداع حيصل بعد القيء واالستفراغ إما لغلبة اليبس وإمـا لتـصاعد                 
األخبرة من املعدة إليه ، واحلادي عشر صداع يعرض عن شدة احلر وسخونة اهلواء ، والثـاين                  

 وتكاثف األخبرة يف الرأس وعدم حتللها،  والثالث عشر ما حيدث            عشر ما يعرض من شدة الربد     
من السهر وحبس النوم ، والرابع عشر ما حيدث من ضغط الرأس ومحل الشيء الثقيل عليـه ،                  
واخلامس عشر ما حيدث من كثرة الكالم فتضعف قوة الدماغ ألجله ، والسادس عشر ما حيدث 

سابع عشر ما حيدث من األعراض النفسانية كـاهلموم         من كثرة احلركة والرياضة املفرطة ، وال      
والغموم واألحزان والوسواس واألفكار الرديئة ، والثامن عشر ما حيدث من شدة اجلوع فـإن               
األخبرة ال جتد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إىل الدماغ فتؤمله ، والتاسع عشر ما حيدث من ورم                  

طارق على رأسه ، والعشرون ما حيدث بسبب        يف صفاق الدماغ وجيد صاحبه كأنه يضرب بامل       
  .واهللا أعلم. احلمى الشتعال حرارا فيه فيتأمل 

وسبب صداع الشقيقة مادة يف شرايني الرأس وحدها حاصلة فيها أو مرتقيـة إليهـا               : مث قال   
فيقلبها اجلانب األضعف من جانبيه وتلك املادة إما خبارية وإما أخـالط حـارة أو بـاردة ،                  

 اخلاصة ا ضربان الشرايني وخاصة يف الدموي وإذا ضبطت بالعـصائب ومنعـت              وعالمتها
الضربان سكن الوجع ،وقد ذكر أبو نعيم يف كتاب الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب                 

  : فيمكــث اليــوم واليــومني وال خيــرج ، وفيــه عــن ابــن عبــاس e       الــنيب 
أنه قـال يف مـرض   " ويف الصحيح ،" ابةوقد عصب رأسه بعص  eخطبنا رسول اهللا     ":قال  

وعصب الرأس ينفع يف وجع الشقيقة وغريها       " .  موته وارأساه وكان يعصب رأسه يف مرضه      
  .من أوجاع الرأس 
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 وعالجه خيتلف باختالف أنواعه وأسبابه ، فمنه ما عالجه باالستفراغ ، ومنه ما عالجه بتناول               
ومنه ما عالجه بالضمادات ، ومنه مـا عالجـه          الغذاء ، ومنه ما عالجه بالسكون والدعة ،         

بالتربيد ، ومنه ما عالجه بالتسخني، ومنه ما عالجه بأن جيتنب مساع األصـوات واحلركـات                
  ) .٦٩(الطب النبوي. اهـ .

 
سيد رحيان أهل : " e ، قال رسول اهللا  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما

  ) . ٣٦٧٧(رقم " صحيح اجلامع"، ) ١٤٢٠(رقم " السلسلة الصحيحة"" . ة احلناءاجلن
ـ ] أي ما جاء يف املوضوع السابق [ إذا عرف هذا ـ  : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل 

فعالج الصداع يف هذا احلديث باحلناء هو جزئي ال كلي وهو عالج نوع من أنواعـه ، فـإن                   
ارة ملتهبة ومل يكن من مادة جيب استفراغها نفع فيه  احلناء  ظـاهرا ،   الصداع إذا كان من حر    

وإذا دق وضمدت به اجلبهة مع اخلل سكن الصداع وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكن     
أوجاعه وهذا ال خيتص بوجع الرأس بل يعم األعضاء وفيه قبض تشد به األعضاء ، وإذا ضمد                 

أن : "سكنه وقد روى البخاري يف تارخيه وأبو داود يف الـسنن         به موضع الورم احلار وامللتهب      
 ما شكا إليه أحد وجعا يف رأسه إال قال احتجم وال شكا إليه وجعا يف رجليه                 eرسول اهللا   

   eويف الترمذي عن سلمى أم رافع خادمة النيب . سبق خترجيه . " إال قال له اختضب باحلناء
  .  سبق خترجيه ". وال شوكة إال وضع عليها باحلناء قرحة eكان ال يصيب النيب : "قالت 

واحلناء بارد يف األوىل يابس يف الثانية وقوة شجر  احلناء   وأغصاا مركبة مـن قـوة حمللـة                     
اكتسبتها من جوهر فيها مائي حار باعتدال ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرضـي                

  .بارد 
ار ، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به وينفع إذا مضغ            ومن منافعه أنه حملل نافع من حرق الن       

من قروح الفم والسالق العارض فيه ، ويربىء القالع احلادث يف أفواه الصبيان ، والضماد بـه          
ينفع من األورام احلارة امللهبة ويفعل يف اخلراجات فعل دم األخوين ، وإذا خلط نوره مع الشمع 
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ع اجلنب ، ومن خواصه أنه إذا بدأ اجلدري خيـرج بـصيب             املصفى ودهن الورد ينفع من أوجا     
فخضبت أسافل رجليه حبناء فإنه يؤمن على عينيه أن خيرج فيها شيء منه وهذا صحيح جمرب ال 
شك فيه ، وإذا جعل نوره بني طي ثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها ، وإذا نقع ورقة يف                   

وما كل يوم عشرون درمها مـع عـشرة         ماء عذب يغمره مث عصر وشرب من صفوه أربعني ي         
دراهم سكر ويغذى عليه بلحم الضأن الصغري فإنه ينفع من ابتداء اجلذام خباصية فيه عجيبـة ،                 
وحكى أن رجال تشققت أظافري أصابع يده وأنه بذل ملن يربئه ماال فلم جيد فوصفت له امرأة أن  

أ ورجعت أظـافريه إىل حـسنها ،    يشرب عشر أيام حناء فلم يقدم عليه مث نقعه مباء وشربه فرب           
واحلناء إذا ألزمت به األظفار معجونا حسنها ونفعها ، وإذا عجن بالسمن وضمد بـه بقايـا                 
األورام احلارة اليت ترشح ماء أصفر نفعها ، ونفع من اجلرب املتقرح املزمن منفعة بليغة وهـو                 

ثور العارضـة يف الـساقني      ينبت الشعر ويقويه وحيسنه ويقوي الرأس وينفع من النفاطات والب         
  ) .٧٠،٢٢٩ -١/٦٩(الطب النبوي الطب النبوي . اهـ . والرجلني وسائر البدن  

دخلنا علـى أم    : ، روى البخارى يف صحيحه ، عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال             الكتم  
سلمة رضى اهللا عنها ، فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول اهللا فإذا هو خمـضوب باحلنـاء       

إن أحسن ما غريمت به الشيب احلناء       : " أنه قال    e ، عن النيب     ويف السننن األربعة   . "والكتم
   ."والكتم

ويف سنن أىب   .  اختضب باحلناء والكتم     t ، أن أبا بكر      tويف الصحيحني عن أنس بن مالك       
:  رجل قد خضب باحلناء ، فقال        eمر على النيب    : داود عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال         

، فمـر  " هذا أحسن من هذا: "، فمر آخر قد خضب باحلناء والكتم فقال  " حسن هذا ما أ "
   " .آخر قد خضب بالصفرة وقال هذا أحسن من هذا كله

الكتم نبت ينبت بالسهول ورقه قريب من ورق الزيتـون          : قال الغافقي   : قال ابن قيم اجلوزية     
ذا رضخ أسـود ، وإذا اسـتخرجت        يعلو فوق القامة وله مثر قدر حب الفلفل يف داخله نوى إ           

عصارة ورقه وشرب منها قدر أوقية قيأ قيئا شديدا ، وينفع من عضة الكلب ، وأصله إذا طبخ                  
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بزر الكتم إذا اكتحل به حلل املاء النـازل يف          : باملاء كان منه مداد يكتب به ، وقال الكندي          
 النيل وهذا وهم فإن الومسة      العني وأبرأها ، وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الومسة وهى ورق            

الكتم بالتحريك نبت خيلط بالومسة خيتضب بـه ، وقيـل      : غري الكتم ، قال صاحب الصحاح       
والومسة نبات له ورق طويل يضرب لونه إىل الزرقة أكرب من ورق اخلالف يشبه ورق اللوبيـاء                 

 ، أنه قال مل     t وأكرب منه يؤتى به من احلجاز واليمن ، فإن قيل قد ثبت يف الصحيح عن أنس               
 قيل قد أجاب اإلمام أمحد بن حنبل عن هذا ، قال قد شهد به غري أنس بـن                   eخيتضب النيب   

 أنه خضب ، وليس من شهد مبنـزلة من مل يشهد ، فأمحـد              eمالك رضى اهللا عنه على النيب       
 ومعه مجاعة من احملدثني ومالك أنكره ، فإن قيل قد ثبـت يف صـحيح                eاثبت خضاب النيب    

م النهى عن اخلضاب بالسواد يف شأن أىب قحافة ملا أتى به ورأسه وحليته كالثغامة بياضا ،                 مسل
 والكتم يسود الشعر فاجلواب من وجهني أحدمها        ،"غريوا هذا الشيب وجنبوه السواد     ":فقال  

أن النهى عن التسويد البحت ، فأما إذا أضيف إىل احلناء شيء أخر كالكتم وحنوه فال بأس به                  
لكتم واحلناء جيعل الشعر بني األمحر واألسود خبالف الومسة فإا جتعله اسود فامحا ، وهذا               فإن ا 

أصح اجلوابني ، اجلواب الثاين أن اخلضاب بالسواد املنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر              
اجلارية واملرأة الكبرية تغر الزوج والسيد بذلك وخضاب الشيخ يغر املرأة بذلك فأنه من الغش               

خلداع ، فأما إذا مل يتضمن تدليسا وال خداعا فقد صح عن احلسن واحلسني رضى اهللا عنهما                 وا
أما كانا خيضبان بالسواد ، ذكر ذلك ابن جرير عنهما يف كتاب ذيب اآلثار ، وذكره عـن                  
عثمان بن عفان ، وعبد اهللا بن جعفر ، وسعد بن أىب وقاص ، وعقبة ابن عامر ، واملغرية بـن                     

وجرير بن عبد اهللا ، وعمرو بن العاص رضى اهللا عنهم أمجعني ، وحكاه عن مجاعة من                 شعبة ،   
التابعني منهم عمر بن عثمان ، وعلى بن عبد اهللا بن عباس ، وأبو سلمة بن عبد الرمحن ، وعبد                
الرمحن بن األسود ، وموسى بن طلحة ، والزهري ، وأيوب، وإمساعيل بن معد يكرب رضـى                 

 ، وحكاه ابن اجلوزي عن حمارب بن دثار ، ويزيد ، وابـن جـريج ، وأيب                  اهللا عنهم أمجعني  
يوسف ، وأيب إسحاق ، وابن أيب ليلى ، وزياد بن عالقة ، وغيالن بن جامع ، ونافع بن جبري ، 
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الطب النبـوي   . اهـ  . وعمرو بن على املقدمي ، والقاسم بن سالم رضى اهللا عنهم أمجعني             
  ) .٢٨٦ص(

ومن منافع احلناء أنه حملل نافع من حرق النار ، وفيه قوةٌ للعصب إذا              :  تعاىل    رمحه اهللا  :مث قال   
ضمد به ، وينفع إذا مضغ ، من قروح الفم والسالق العارض فيه ، ويربىء القالع احلادث يف                  
أفواه الصبيان ، والضماد به ينفع من األورام احلارة امللهبة ، ويفعل يف اجلراحات مع دم األخوين 

  .وإذا خلط نوره مع الشمع املصفى ، ودهن الورد ، ينفع من أوجاع اجلنب . 
ومن خواصه أنه إذا بدأ اجلدري خيرج بصيب ، فخضبت أسافل رجليه حبناء ، فإنه يؤمن علـى                  

  ). ٤/٨٢(زاد املعاد .عينيه أن خيرج فيها شيء منه 
 

 يعودين ، فوضع يده بـني ثـديي حـىت           eل اهللا   مرضت مرضاً ، فأتاين رسو    : عن سعد قال    
إنك رجل مفؤود فأت احلارث بن كلدة من ثقيف ،          ": وجدت بردها على فؤادي ، وقال يل        

فإنه رجل يتطبب ، فليأخذ سبع مترات من عجوة املدينة ، فليجأهن ، بنواهن ، مث ليلـدك                  
  ".ن

ن التمـر والـدقيق ، فيتحـساه    حساء يتخذ م:يريد لريضهن ،والوجيئة    : "فليجأهن بنواهن "
  .املريض 
  ).٦ص/٣"(اآلداب الشرعية"الذي أصيب فؤاده فهو يسكنه ،:املفؤود 

ضعفه األلباين يف ضـعيف     . ، باب يف مثرة العجوة      ) ٣٨٧٥(أخرجه أبو داود يف الطب برقم       
  ) .٢٠٣٣(اجلامع برقم 

  .بذورهن : نواهن 
   ." حني يصبح ، مل يضره سم حىت ميسيمن أكل سبع مترات مما بني البتيها": ويف لفظ 
  .ما حييط جبانبيها من احلجارة السود الربكانية تثنية البة بزنة غابة : البتيها
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، ) ٢٠٤٧(يف األطعمة ، باب العجوة ، ومسلم يف األشربة برقم           ) ٤٩٣/ ٩(أخرجه البخاري   
  .باب فضل مثر املدينة 

 
 اهللا عنها أا كانت تأمر بالتلبني للمريض ،وللمحزون على اهلالك           عن عروة ،عن عائشة رضي    

إن التلبينة جتم فؤاد املريض ، وتذهب بـبعض         : " يقول   eمسعت رسول اهللا    : وكانت تقول   
  ) .٣٠١٨(صحيح اجلامع رقم ". احلزن

 إىل  ويف رواية عنها ، أا كانت إذا مات امليت من أهلها ، واجتمع لذلك النساء ، مث تفـرقن                  
كلوا : أهلهن ،أمرت بربمة من تلبينة فطبخت ، وصنعت ثريداً مث صبت التلبينة عليه ، مث قالت                 

  ".التلبينة جممةٌ لفؤاد املريض تذهب ببعض احلزن": يقول eمنها ، فإين مسعت رسول اهللا 
ة لفؤاد ، ومسلم يف الطب باب التلبينة جمم) ٥٤١٧(رواه البخاري يف األطعمة باب التلبينة برقم 

  ) . ٥٧٣٠(املريض برقم 
بفتح فسكون حساء يتخذ من دقيق أو خنالة ورمبا جعل بعسل أو لنب وشبهه باللنب يف                 : التلبينة 

باملرة من التلبني مصدر لنب القوم إذا سقاهم اللنب حكى الزيادي عن بعض العـرب                بياضه مسي 
  . كره الزخمشري ، ذ لبناهم فلبنوا أي سقيناهم اللنب فأصام منه شبه سكر

روي بفتح امليم واجليم وبـضم املـيم        : بالتشديد وفتح امليمني أي مرحية قال القرطيب         : جممة
ويف روايـة    ، وعلى الثاين اسم فاعل مـن أجـم ،          وكسر اجليم فعلى األول مصدر أي مجام      

 وتنشطه  البخاري جتم بضم اجليم لفؤاد املريض ، أي تريح قلبه وتسكنه وتقويه وتزيل عنه اهلم              
بإمخادها للحمى ، من اإلمجام وهو الراحة فال حاجة ملا تكلفه بعض األعاظم من تأويل الفـؤاد      

  .  ، ونفع ماء الشعري للحي ال ينكره إال جاهل بالطب برأس املعدة فتدبر
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 ، فإن فؤاد احلزين يضعف باستيالء اليبس على أعضائه وعلى معدته لقلـة            تذهب ببعض احلزن  
ء يرطبها ويغذيها ويقويها لكن كثرياً ما جيتمع مبعدته خلط مراري أو بلغمـي أو               الغذاء واحلسا 
   .  النافع منها ما كان رقيقاً نضيجاً غليظاً نيئاً :اء جيلوه عن املعدة قال ابن حجرصديدي واحلس

هي دقيق حبت أو فيه شحم والداودي يؤخذ العجني غري مخري فيخرج  :وقال أبو نعيم يف الطب 
التلبينـة  :  وقال املوفق البغـدادي    يجعل حسواً فيكون ال خيالطه شيء فلذا يكثر نفعه ،         ماؤه ف 

   .احلساء ويكون يف قوام اللنب وهو الرقيق النضيج ال الغليظ النيئ 
  ."عليكم بالبغيض النافع التلبني" : eقال رسول اهللا : وعن عائشة أيضاً ، قالت 

د من أهله مل تزل الربمة على النار حىت ينتـهي            إذا اشتكى أح   eوكان رسول اهللا    : وقالت  
  .يعين يربأ أو ميوت . أحد طرفيه 
التلبينة فوالذي نفسي بيده إنه ليغسل بطن أحـدكم         :  عليكم بالبغيض النافع  : "ويف رواية   

    .  "كما يغسل الوسخ عن وجهه باملاء
قال . نده جهالة   ويف س ) ٢٠٥/ ٤(، واحلاكم ) ٦/٢٤٢(، وأمحد   ) ٣٤٤٦(أخرجه ابن ماجة    

  ) . ٣٧٥٥: (رقم"ضعيف: "الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع 
: إن فالناً وجع ال يطعم الطعام ، قال         :  إذا قيل له     eكان رسول اهللا    : وعنها رضي اهللا عنها     

والذي نفسي بيده إا تغسل بطن أحدكم كمـا         ": ، ويقول   "عليكم بالتلبينة فحسوه إياه   "
  " .ن الوسختغسل إحداكن وجهها م

  ).٧٤٧(ضعيف ابن ماجة رقم . ويف سنده جهالة ) ٦/٧٩(أخرجه أمحد 
هو احلساء الرقيق الذي هو يف قوام اللنب ومنه اشتق امسه قال اهلروي              : التلبني: قال ابن القيم    

، وهذا الغذاء هو النافع للعليل وهو الرقيق النضيج         " مسيت تلبينة لشبهها باللنب ، لبياض ورقاا      "
 الغليظ الينء إذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعري ، بل هي أفضل مـن                   ال

ماء الشعري هلم فإا حساء متخذ من دقيق الشعري بنخالته ، والفرق بينهما وبني ماء الشعري ، أنه                  
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. وهي أنفع خلروج خاصية الـشعري بـالطحن         . يطبخ صحاحاً ،والتلبينة تطبخ منه مطحونة       
  ) .١٢٨" ( النبويالطب"

 أما جممة فبفتح امليم "التلبينة  جممة لفؤاد املريض وتذهب بعض احلزن "e قوله : قال النووي 
واجليم ، ويقال بضم امليم وكسر اجليم ، أي تريح فؤاده وتزيل عنه اهلـم وتنـشطه واجلمـام       

 خنالة قالوا ورمبا جعل املستريح كأهل النشاط ، وأما التلبينة  فبفتح التاء وهى حساء من دقيق أو       
فيها عسل ، قال اهلراوي وغريه مسيت تلبينة تشبيها بالنب لبياضها ورقتها وفيه استحباب التلبينة               

  ) . ٤٢٤ـ١٤/٤٢٣(شرح مسلم . اهـ . للمحزون 
 
 

   ." يأكل الرطب بالقثاءeرأيت رسول اهللا ": عن عبد اهللا بن جعفر ، قال 
يف األطعمة ، باب القثاء بالرطب ،ومسلم يف األشربة بـرقم         ) ٩/٤٨٨،٤٨٩(أخرجه البخاري   

  . ، باب أكل القثاء بالرطب)  ٢٠٤٣(
  . نبات من الفصيلة القرعية ، قريب من اخليار ، لكنه أطول  : القثاء

  : قال ابن قيم اجلوزية 
يف الثانية ، يقوي املعدة الباردة ويوافقها ، ويزيد يف الباه ولكنـه سـريع                حار رطب    الرطبو

التعفن معطش معكر للدم مصدع مولد للسدد ووجع املثانة ومضر باألسنان ، والقثـاء بـارد                
رطب يف الثانية مسكن للعطش منعش للقوي بشمه ملا فيه من العطرية مطفىء حلـرارة املعـدة              

ودق واستحلب باملاء وشرب سكن العطش وأدر البول ونفـع مـن   امللتهبة ، وإذا جفف بزره   
وجع املثانة ، وإذا دق وخنل ودلك به األسنان جالها ، وإذا دق ورقه وعمل منه ضـماد مـع           
امليفختج نفع من عضة الكلب ، وباجلملة فهذا حار وهذا بارد ويف كل منهما صالح اآلخـر                 
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. ودفع سورا باألخرى وهذا أصل العالج كلهوإزالة ألكثر ضرورة ومقاومة كل كيفية بضدها 
  ) .٨٠ص(الطب النبوي . اهـ 

 
، فأخذت متراً " ادن فكل":  وبني يديه خبز ومتر ، فقال eقدمت على النيب : عن صهيب قال 
أمضغ من الناحية األخرى ! يا رسول اهللا : ؟ فقلت " أتأكل متراً وبك رمد: "فأكلت ، فقال  

   .eبسم رسول اهللا ، فت
إسـناده  ) : ٢/٢١٣" (الزوائد"وسنده حسن ، وقال البوصريي يف       ) ٣٤٤٣(أخرجه ابن ماجة    

  .صحيح ورجاله ثقات 
إن اهللا إذا أحب عبداً ، محاه من الدنيا ، كما حيمي أحـدكم              " : eويف حديث حمفوظ عنه     

  . "من الدنياإن اهللا حيمي عبده املؤمن ":ويف لفظ . "مريضه عن الطعام والشراب
إذا أحب اهللا عبدا محاه يف الدنيا كما حيمي أحدكم سقيمه           ": ويف رواية عن قتادة بن النعمان       

    . " املاء
  ). ٤/٣٠٩(، واحلاكم )٢٠٣٦(، والترمذي ) ٤٨٩و٥/٤٢٧(أخرجه أمحد 

  ) .٢٨٢: (وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم
 ، أي حفظه من متاع الدنيا "إذا أحب اهللا عبداً محاه  " : قال املناوي يف تعليقه على هذا احلديث        

، أي حال بينه وبني نعيمها وشهواا ووقاه أن يتلوث بزهرا لئال ميرض قلبه ـا ومبحبتـها                  
  أي شربه إذا كان      "كما حيمي أي مينع  أحدكم سقيمه املاء       "وممارستها ويألفها ويكره اآلخرة     

اية عند األطباء بل هو منهي عنه للصحيح أيضاً إال بأقل           وللماء حالة مشهورة يف احلم     ، يضره  
ممكن فإنه يبلد اخلاطر ويضعف املعدة ، ولذلك أمروا بالتقليل منه ومحوا املريض عنه فهو جـلّ                 

 كيـف وهـي      ، امسه يذود من أحبه عنها حىت ال يتدنس ا وبقذارا وال يشرق بغصصها              
 حائلة ولعامة املؤمنني قاطعة واهللا تعاىل ألوليائه ناصر         للكبار مؤذية وللعارفني شاغلة وللمريدين    

   .يف فيض القدير . اهـ . وهلم منها حافظ وان أرادوها 
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ويف . أشتهي خبز بر    : ؟ فقال   "ما تشتهي ":  عاد رجالً ، فقال له       eوعن ابن عباس ، أن النيب       
: ، مث قـال     " عث إىل أخيه  من كان عنده خبز بر فليب     " : eأشتهي كعكاً ، فقال النيب      : لفظ  

  ".إذا اشتهى مريض أحِدكم شيئاً ، فليطعمه"
مـن  ) ٣٤٤٠(، باب ما جاء يف عيادة املـريض و        ) ١٤٣٩(أخرجه ابن ماجة يف اجلنائز برقم       

  ) .٣٠٢(برقم " ضعيف ابن ماجة"ضعفه األلباين يف . حديث ابن عباس 
 

 
لو فعلت كما فعل رسول اهللا      : عن عبد اهللا بن مسعود ، قال المرأته زينب وقد اشتكت عينها             

e                أذهب البأس رب   ":  كان خرياً لك وأجدر أن تشفي ، تنضحني يف عينك املاء ، مث تقولني
رجـه أبـو داود   أخ". الناس ، أشف أنت الشايف،ال شفاء إال شفاؤك،شفاًء ال يغادر سـقماً         

  ) .٨٥٥(صحيح اجلامع ) . ٣٥٣٠(وابن ماجة ) ٣٨٨٣(
 

 
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم ، فامقلوه ،فإن يف أحد           ":  قال   eعن أيب هريرة ، أن رسول       

  ".جناحيه داًء ، ويف اآلخر شفاء
وعـن أيب سـعيد     . باب إذا وقع الذباب يف اإلناء       : يف الطب   ) ١٠/٢١٣(ي  أخرجه البخار 

أحد جناحي الذباب سم ، واآلخر شفاٌء ، فإذا وقـع يف            ":  قال   eاخلدري ، أن رسول اهللا      
  ."الطعام ، فامقلوه ، فإنه يقدم السم ، ويؤخر الشفاء

  ). ٤٢٣٤(صحيح اجلامع رقم ) . ٣٥٠٤(أخرجه ابن ماجة 
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 بضم القاف أي اغموه يف الطعام أو الشراب ، واملقل الغمس ، ويف اآلخـر شـفاء                  "فامقلوه"
بكسر الشني ، ويف بعض النسخ مكانه دواء ، وإنه يتقي جبناحه الذي فيها الداء ، أي إنه يقدم                   
جبناحه يقال اتقى حبق عمر إذا استقبله به وقدمه إليه ، وجيوز أن يكون معناه إنه حيفظ نفـسه                   

ذكره ابن امللك ، فليغمسه أي كل       . ك اجلناح من أذية تلحقه من حرارة ذلك الطعام          بتقدمي ذل 
الذباب ليتعادل داؤه ودواؤه ، واحلديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره وأنه يطرح وال                

 أمر بغمسه ، ومعلوم أنه ميوت من        eيؤكل ، وأن الذباب إذا مات يف ماء فإنه ال ينجسه ألنه             
إمنا أمر   eيما إذا كان الطعام حارا فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام وهو              ذلك وال س  

بإصالحه مث أدى هذا احلكم إىل كل ماال نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشـباه                
  ) .   ١٠/٢٣١(عون املعبود .  اهـ. ذلك 

  :قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل 
ويف الذباب قوةٌ مسيةٌ يدل عليها الورم واحلكة العارضة         : اهللا حممد املقدسي    قال اإلمام أبو عبد     

عن لسعه وهي كالسالح ، فإذا سقط فيما يؤذيه ألقاه بسالحه ، وذكر غري واحد من األطبـاء        
أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعاً بيناً وسكنه ؛ ملا فيه من الشفاء                  

  . به الورم الذي خيرج يف شعر العني املسمى سعرية بعد قطع رأس الذباب ، أبرأه، وإذا دلك
أمر فقهي وأمر طيب فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الداللة جداً علـى أن      : هذا احلديث فيه أمران     

الذباب إذا مات يف ماء أو مائع فإنه ال ينجسه هذا قول مجهور العلماء وال يعرف له خمالف يف                   
  . ـ اه. ذلك 

  ).٣٥٩(اآلداب الشرعية الطب النبوي ، و
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:  وقد خرج يف إصبعي بثرةٌ فقـال         e دخل علي رسول اهللا   :  قالت   eعن بعض أزواج النيب     

اللهم مصغر الكبري،ومكـرب    ": وقويل" ضعيها عليها ": نعم ، قال    : ، قلت   "عندك ذريرةٌ ؟  "
  " .الصغري ، صغر ما يب

 دواء هندي من قصب الذريرة ، وهي حارة يابسة تنفع من أورام املعـدة والكبـد                 :الذريرة  
  .واالستسقاء ، وتقوي القلب 

  .خراج صغري يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة: والبثرة 
ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم ). ٥/٣٧٠(وأمحد ) ٢٣٧ص) (٦٤٠(أخرجه ابن السين 

)٤١٢٠. (  
 " بيدي بذريرة يف حجة الوداع للحل واإلحرام       eطيبت رسول اهللا    ": وعن عائشة ، قالت     

بـاب  : يف احلج   ) ١١٨٩(باب الذريرة ، ومسلم     : يف اللباس   ) ١٠/٣١٣(أخرجه البخاري   .
  .الطيب عند اإلحرام 

 
أن امـرأة   : ن بن كعب بن مالك      ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرمح            

: هدية ، وحذرت أن تقول      :؟ قالت "ما هذه :" شاةً مصليةً ، فقال      eيهودية أهدت إىل النيب     
،مث قال  " أمسكوا:" ، وأكل الصحابة ، مث قال        eمن الصدقة ، فال يأكل منها ، فأكل النيب          

، وهـو  "لعظم لساقهاهذا ا:"من أخربك ذا؟ قال: ؟ قالت "هل مسمت هذه الشاة   : "للمرأة  
أردت إن كنت كاذباً أن يستريح منك النـاس ،          : ؟قالت  " ملَ: "نعم قال   : يف يده ؟ قالت     

 ثالثة على الكاهل ، وأمر أصـحابه أن         eفاحتجم النيب   : وإن كنت نبياً ، مل يضرك ، قال         
  .حيتجموا  فاحتجموا ، فمات بعضهم 

  ).١٠/٢٠٨(و)٦/١٩٥" (صحيحه"أخرجه البخاري يف 
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  .أي مشوية : شاةً مصليةً 
يا عائشة ، مـا أزال      : " يقول يف مرضه الذي مات فيه        eكان النيب   :  قالت tوعن عائشة   

  ".أجد أمل الطعام الذي أكلت خبيرب ،فهذا أوان وجدت انقطاع أري من ذلك السم
  ) .٤٤٢٨(أخرجه البخاري برقم 

م باستفراغ أو دواء يعارض فعله ويبطلـه        ومعاجلة الس : قال ابن مفلح احلنبلي رمحه اهللا تعاىل        
بكيفيته أو خباصيته ، وإن عدم الدواء ،فاالستفراغ الكلي ، وأنفعه احلجامة ال سيما مـع حـر       

لقوة السمية تسري يف الدم فتنبعث يف العروق وااري حـىت تـصل إىل              املكان والزمان ،فإن ا   
القلب فيكون اهلالك ، فإذا خرج معه الكيفية السمية فإن كان استفراغاً تاماً ذهـب الـسم أو        
تقوى عليه الطبيعة ، وإمنا احتجم عليه السالم يف الكاهل وهو احلارك وهو ما بني الكتفني مقدم              

  ).٣/٨٠" (اآلداب الشرعية."ا هـ . قرب موضع ميكن حجمه إىل القلب أعلى الظهر ، ألنه أ
   

 
واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفـر سـليمان ولكـن              (: قال اهللا تعاىل  

إىل   )الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت ومـاروت            
 ).١٠٢: ( البقرة .) علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من خالقولقد(: قوله

  .فالسحر كفر ، والساحر ال بد أن يكفر ، وحد الساحر القتل ألنه كفر باهللا تعاىل
واتبعوا ما تتلوا الشياطني على     (: قال ابن حجر العسقالين بعد أن ساق اإلمام البخاري اآلية           

فصل اخلطاب يف هذه املسألة ويف إيراد املـصنف         : ل  ، قا ) ٥٤٢٩(برقم   اآلية )ملك سليمان 
هذه اآلية إشارة إىل اختيار احلكم بكفر الساحر لقوله فيها وما كفر سليمان ولكن الـشياطني                
كفروا يعلمون الناس السحر فإن ظاهرها أم كفروا بذلك وال يكفر بتعليم الشيء إال وذلـك                

مللكني إمنا حنن فتنة فال تكفر فإن فيه إشارة إىل أن           الشيء كفر ، وكذا قوله يف اآلية على لسان ا         
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تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفرا ، وهذا كله واضح على ما قررته من العمـل بـبعض                   
  ) .١٠/٢٢٥(فتح الباري .                    اهـ . أنواعه 

) ١٤٦٠( أخرجـه الترمـذي بـرقم        ."حد الساحر ضربه بالـسيف    " : rوروي عن النيب    
" املـستدرك "، واحلـاكم يف     )١٠/١٨٤" (املـصنف "وعبد الرزاق يف    ) ٣/١١٤(لدراقطين  وا
هذا حـديث ضـعيف ، ضـعفه    ). ١٦٦٥(رقم  ) ٢/١٧٢" (الكبري"والطرباين يف   ) ٤/٣٦٠(

وإمنا صح عن عمر ، وأم سلمة رضي اهللا عنـهما ،   ) . ٢٤١(األلباين يف ضعيف الترمذي برقم      
 . وغريمها 

أخرجه أمحـد   . " قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرةtأتانا كتاب عمر  ":قال جبالة بن عبدة     
،وعبـد  )١/٣٩٧"(احمللـى "وابن حزم يف    ) ٣٤٠٣(وأبو داود   ) ١٩١ و   ١/١٩٠" (املسند"يف  

 ).٣٥ص " (األموال"وأبو عبيد يف ) ١٨١و١٠و١٠/١٧٩" (املصنف"الرزاق يف 
مدمن مخـر وقـاطع رحـم       : دخلون اجلنة   ثالثة ال ي  ":  قال   r أن النيب    tوعن أيب موسى    

) ٤/١٤٦" (املـستدرك "واحلاكم يف   ) ٤/٣٩٩" (املسند" أخرجه أمحد يف     ."ومصدق بالسحر 
 ).٣٠٥٠(صحيح الترغيب . ووافقه الذهيب" هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "وقال 

ل إليه أنه يأيت     حىت إن كان ليخي    eسحر رسول اهللا    ": عن عائشة رضي اهللا عنها ، أا قالت         
   ".نساءه ، ومل يأتيهن ، وذلك أشد ما يكون من السحر

يف ) ٢١٨٩(باب هل يستخرج السحر ، ومـسلم        : يف الطب   ) ١٠/١٩٩(أخرجه البخاري   
  .باب السحر : السالم 

السحر  قد يكون من تأثري األرواح اخلبيثة ، وقد يكـون مـن   : قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل       
 ، وهو أشد السحر ، واستعمال احلجم هلذا الثاين نافع ألنه إذا هيج األخـالط                انفعال الطبيعة 

إمنا قيل للسحر   : وظهر أثره يف عضو كان استفراغ املادة اخلبيثة نافعا يف ذلك ، وقال القرطيب               
طب ألن أصل الطب احلذق بالشيء والتفطن له فلما كان كل من عالج املرض والسحر إمنـا                 

  ) . ١٠/٢٢٩(فتح الباري . اهـ . ق أطلق على كل منهما هذا االسم يتأتى عن فطنة وحذ
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حىت كان خييل إليه أنه يفعل الـشيء         eسحر النيب     : "ويف رواية عنها رضي اهللا عنها قالت        
وما يفعله حىت كان ذات يوم دعا ودعا مث قال أشعرت أن اهللا أفتاين فيما فيه شفائي أتـاين                   

اآلخر عند رجلي فقال أحدمها لآلخر ما وجع الرجل قال          رجالن فقعد أحدمها عند رأسي و     
مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن األعصم قال فيما ذا قال يف  مشط ومشاقة وجف طلعة                  

مث رجع فقال لعائشة حني رجـع        eذكر قال فأين هو قال يف بئر ذروان فخرج إليها النيب            
 أنا فقد شفاين اهللا وخشيت أن يثري        خنلها كأنه رؤوس الشياطني فقلت استخرجته فقال ال أما        

  " .ذلك على الناس شرا مث دفنت البئر
، باب هل يستخرج السحر ، ومسلم يف السالم  برقم           ) ٣٠٩٥(رواه البخاري يف الطب برقم      

  .، باب السحر ) ٢١٨٩(
 أما املشط فهو بضم امليم وجيوز كسرها أثبته أبو عبيد وأنكره أبو             " :يف مشط ومشاطة  " قوله  

يد وبالسكون فيهما وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط وهو اآللة املعروفة اليت يسرح ا شـعر                  ز
  ) .١٠/٢٢٩(فتح الباري .    الرأس واللحية وهذا هو املشهور 

  : قال ابن مفلح رمحه اهللا تعاىل 
االستفراغ فإما باستخراجه وتبطيله كما يف اخلرب ،فهو كإزالة املادة اخلبيثة ب: أما عالج املسحور    

،وإما باالستفراغ يف احملل الذي يصل إليه أذى السحر ؛فإن للسحر تأثرياً عند مجهور العلماء ،ال          
وللمسألة وأحكام السحر والساحر مسائل مشهورة ليس هـذا         .جمرد خيال باطل ال حقيقة له       

  .حملها
وهـو سـحر   والسحر مركب من تأثريات األرواح اخلبيثة ، وانفعال القوى الطبيعيـة عنـه ،        

النمرجيات ، وهو أشد ما يكون من السحر ، فاستعمال احلجامة على املكان الـذي تـضرر                 
  ).٣/٨٥" (اآلداب الشرعية. "اهـ . بالسحر على ما ينبغي ،من أنفع املعاجلة 

وهناك وصفة ناجحة بإذن اهللا تعاىل ، وحنن نستخدمها لعالج الذين يعانون من السحر ، وهي                
  : اهللا تعاىل مفيدة جداً إنشاء 
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تأخذ كأساً من احلليب وجتعله يف إناء وتضع معه فنجان زيت زيتون مع فنجان من العـسل ،                  
: وبعد تسخني هذه اخللطة على النار ، تقرأ عليها آيات الرقية ، مثل سورة الفاحتـة ، وآيـة                    

من سـورة   اآلية ، وآية الكرسي ، وآخر آيتني        . وأتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان        
مث . البقرة ، وكذلك تقرأ سورة اإلخالص ، مع قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب النـاس   

يشرب املسحور هذه اخللطة على الريق حبيث تكون معدته فارغة ، ملدة ثالثة أيام ، وبعد ذلك                 
 طريق  خيرج السحر الذي يف اجلسد بإذن اهللا تعاىل ، أما عن طريق املراجعة وهو القيء ، أو عن                 

  .  واهللا هو الشايف وحده . اإلسهال 
 

 قاء ، فتوضأ فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق ، فذكرت له ذلك    eأن النيب   عن أيب الدرداء ،     
  " .صدق ،أنا صببت له وضوءه: " ، فقال 

، )٢٣٨و١/٥٧(والـدارقطين  ) ٤٣٨١(وأبـو داود  ) ٨٧(،والترمذي  )٦/٤٤٣(أخرجه أمحد   
  ) .١١١ص(، وصححه األلباين يف متام املنة ) ١/٤٢٦(واحلاكم ) ٣٤٧،٣٤٨/ ١(والطحاوي 

  .ينقي املعدة ويقويها ، وحيد البصر ، ويزيل ثقل الرأس : والقيء 
 

وأن الرجل دعا  أصابه جرح ،فاحتقن الدم ، eعن زيد بن أسلم ،أن رجالً يف زمان رسول اهللا     
أو : ؟ فقال   " أيكما أطب ": هلما  : قال   eرجلني من بين أمنار ، فنظر إليه فزعما أن رسول اهللا            

  ".أنزل الدواء الذي أنزل الداء: "يف الطب خري يا رسول اهللا ؟ فقال 
  .بشرح الزرقاين ، وهو مرسل ) ٤/٣٢٨(أخرجه املوطأ 
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ارجع فقد  " : eعن جابر بن عبد اهللا ، أنه كان يف وفد ثقيف رجلٌ جمذوم ، فأرسل إليه النيب                  
  .، باب اجتناب اذوم وحنوه) ٢٢٣١(أخرجه مسلم يف السالم برقم ". بايعناك

  ". ألسدفر من اذوم كما تفر من ا":  أنه قال eوعن أيب هريرة ، عن النيب 
  .باب اجلذام : يف الطب ) ١٠/١٣٢(أخرجه البخاري 

  ".ال يوِردنّ ممرض على مصح" : eقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة ،قال 
باب ال هامة ، وباب ال عدوى ، ومسلم يف السالم           : يف الطب   ) ١٠/٢٠٦(أخرجه البخاري   

  .، باب ال عدوى وال طرية ) ٢٢٢١(برقم 
  ."ال تدميوا النظر إىل اذومني":  قال eلنيب وعن ابن عباس ، أن ا

، وصـححه   ) ٢٠٧٢(، باب اجلذام ، وأمحد رقم       )  ٣٥٤٣(أخرجه ابن ماجة يف الطب برقم       
  ) .١٠٦٤(رقم " الصحيحة"األلباين يف 

هو الذي ذهبت أَناِملُه، جِذمت يده      : الـمقطوع الـيد، وقـيل  :  اَألجذَم ،" جمذوم : "وقوله
وقـد  . معروف ِلتـجذُّم اَألصابع وتقطُّعها   : اً و جذَمها و أَجذَمها،  و الـجذام من الداء         جذَم
  ) .١٢/٨٧(لسان العرب . تقدم 

    " .اتقوا اذوم كما يتقى األسد":  e قال رسول اهللا: قال  tوعن أيب هريرة 
   ) .١١١(صحيح اجلامع حديث رقم 

احذروا ندباً وإرشاداً ، اذوم      : اتقوا: تعليقه على هذا احلديث     قال املناوي رمحه اهللا تعاىل يف       
أي خمالطة الذي به جذام ، وهو داء رديء حيدث من انتشار املرة السوداء بالبدن فيفسد مزاج                 

  .األعضاء وتشاكلها ورمبا تأكلت أو اسودت وسقطت ، والفعل منه جذم على بناء املفعول 
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األسـد ، أي   ثناة فوق مفتوحة بضبط املؤلف ، أي مثل اتقـاء    بضم الياء وشد امل    : كما يتقى 
اجتنبوا خمالطته كما جتتنبوا خمالطة األسد احليوان املفترس فإنه يعدي املعاشر كمـا جـزم بـه                 
الشافعي يف األم يف موضع وحكاه عن األطباء واربني يف آخر ونقله غريه عن أفاضل األطبـاء                 

ة برائحته وقد تكون الطبيعة سريعة االنفعال قابلة لالكتساب مـن           مقاربة اذوم معدي  : فقالوا  
أبدان ااورين واملخاطبني بل الوهم وحده من أكرب أسباب اإلصابة والرائحة أشـد أسـباب               
العدوى لكن ال بد معها من كمال استعداد البدن وال يناقضه خرب ال عدوى وال طرية ألنه نفي                  

غري اهللا فوقوعه بفعله تقدس أو ألن الطاعون ينـزل ببلد فيخـرج  العتقاد اجلاهلية نسبة الفعل ل    
منه خوف العدوى ، وأما اذوم ومثله املسلول فلم يرد به هذا اخلرب وما أشبهه إال التحرز عن                  

 وأكل املصطفى معه تارة      ، تعدي الرائحة فإا تسقم من أطال اشتمامها باتفاق حذاق األطباء           
 اجلواز وصحة األمر على سالك طريق الفرار وسالك طريق التوكل ففعل        وتارة مل يصافحه لبيان   

األمرين ليأخذ من قويت ثقته بربه بطريق التوكل ومن ضعف بطريق التحفظ ، واحلاصـل أن                
األمور اليت يتوقع منها الضرر قد أباحت احلكم الربانية التحرز عنها قال ينبغـي للـضعفاء أن                 

ني فباخليار ، وعلى ذلك ينـزل ما تعارض من األخبار ، واحتج          يقربوها وأما أهل الصدق واليق    
ا الشافعي كاجلمهور على إثباته اخليار يف فسخ النكاح به وعارضه املخالف بأن اخلرب يوجب               

فيض . اهـ  . الفرار ال اخليار وأجيب بأن األمر بالفرار من أعظم األعذار فال ثبوت يف اخليار               
   .القدير 

 
الـصحة  : نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس       " : eقال رسول اهللا    : عن ابن عباس ، قال      

  .يف الرقاق ) ١١/١٩٦( أخرجه البخاري ".والفراغ
أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعـيم ، أن            ": أنه قال    e وعن أيب هريرة ، عن النيب     

  ". من املاء الباردأمل نِصح لك جسمك ، ونرِوك: يقال له 



 ١٣٢

، صحيح اجلـامع    ) ٢٥٨٥(، وصححه ابن حبان     ) ٣٥٥٥(أخرجه الترمذي يف التفسري برقم      
)٢٠٢٢. (  

سلوا اهللا اليقني واملعافاة ، فما      ":  يقول   eمسعت رسول اهللا    :  ،قال   tوعن أيب بكر الصديق     
  ".أويت أحد بعد اليقني خرياً من العافية

، وصححه األلباين يف صحيح اجلـامع       ) ٣٨٤٩( ماجة برقم    ، وابن ) ١٧(و)٥(أخرجه أمحد   
  )  ٣٦٣٢(برقم 
  ".بلحم ، فرفع إليه الذراع ، وكانت تعجبه" eأيت رسول اهللا " : الصحيحني"ويف 

ولقد أرسلنا نوحاً إىل   { :يف األنبياء ، باب قول اهللا عز وجل         ) ٦/٢٦٤،٢٦٥(أخرجه البخاري 
، باب أدىن أهل اجلنة منـزلة ، مـن حـديث أيب   ) ١٩٤( ، ومسلم يف اإلميان برقم  }قومه 
  .هريرة 

واعلم أن يف العالج ، ويف حفظ الصحة وقوة البـدن ،  : قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد املقدسي   
      كالبارد باحلار ، والرطب باليابس ، وملا يف ذلك من التعديل ضـرر             : دفع ضرِر شيٍء مبا يقابله
  ) .٢/٣٥٥(اآلداب الشرعية . اهـ . لها كل كيفيٍة أو أكثر مبا يقاب

  ".ى أن يتنفس يف اإلناء: "عن أيب قتادة أنه عليه الصالة والسالم 
  ) .٢٦٧(، ومسلم ) ٥٦٣٠(أخرجه البخاري 
  ".ى أن يتنفس يف اإلناء أو ينفخ فيه" e أن النيب tوعن ابن عباس 

بإسناد ) ١٩٠٧،وأمحد  ) ١٨٨٨(،والترمذي  ) ٣٤٢٩(،وابن ماجة   ) ٣٧٢٨(أخرجه أبو داود    
  ) .٦٨٢٠(صحيح اجلامع برقم . صحيح 

إذا شرب أحدكم ،فال يتنفس يف اإلناء ،فإذا أراد أن يعود ؛فلينح ،مث ليعـد إن                " ويف رواية 
  ) .٣٨٦" (الصحيحة "" .كان يريد
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إذا بال أحدكم فال ميس ذكره بيمينه و إذا دخـل           : " e، قال رسول اهللا      tوعن أيب قتادة    
حديث رقـم   " صحيح اجلامع "". ء فال يتمسح بيمينه و إذا شرب فال يتنفس يف اإلناء          اخلال

)٤١٠. (   
ألن التنفس فيه يورث رحياً     : قال املناوي    . ى أن يتنفس يف اإلناء  عند الشرب  أو ينفخ فيه            

دم الصرب  كريهاً يف اإلناء فيعاف ، والنفخ يف الطعام احلار يدل على العجلة الدالة على الشره وع               
      . اهـ. وقلة املروءة 

إذا أكل أحدكم طعاماً فال يأكل من أعلى الصحفة ، ولكن           :" قال   eعن ابن عباس ،أن النيب      
  ".ليأكل من أسفلها فإنّ الربكة تنـزل من أعالها 

، ) ١٨٠٥(، والترمـذي    )٣٢٧٧(،وابن ماجـة    ) ٣٧٧٢(إسناده حسن ، أخرجه أبو داود       
  ) .٢٤٣٩(، وأمحد ) ٦٧٦٢(" الكربى"والنسائي يف 

إن الربكة وسط القصعة ، فكلوا من نواحيها ، وال           ": eويف رواية عن ابن عباس ، أن النيب         
  ) .١٥٨٧ (" .تأكلوا من رأسها

إذا سقطت لقمة أحدكم فلـيمط عنـها        " : e قال ، قال رسول اهللا       tويف رواية عن أنس     
دكم الصحفة فإنكم ال تـدرون يف أي        األذى و ليأكلها و ال يدعها للشيطان و ليسلت أح         

    .  "طعامكم تكون الربكة
  ) .٦٠١(، حديث رقم " صحيح اجلامع"

 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه أغض للبـصر            : " eقال رسول اهللا    

، ) ٥٠٦٦(رواه البخاري برقم    " . واحفظ للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء         
  ) .١٤٠٠(ومسلم برقم 



 ١٣٤

إين أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر ، فمن رغب عن سـنيت                ":وقال  
  ) .١٤٠١(، ومسلم برقم ) ٥٠٦٣(رواه البخاري برقم " . فليس مىن 

، ) ٥٠٧٩( رواه البخاري بـرقم  " .هال بكرا تالعبها وتالعبك: "وملا تزوج جابر ثيبا قال له   
  ) .٧١٥(رقم ومسلم ب

صحيح " . مل ير للمتحابني مثل النكاح    : "ويف سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس يرفعه قال           
  ) .٥٢٠٠(اجلامع رقم 

أَن امرأَة مات عنها زوجها فمر ا رجلٌ وقـد          :  ، وهو الـجماع ، وفـي الـحديث        الباءة
من استطاع منكم  البـاه        : "تزينت للباه أَي للنكاح ؛ ومثله حديث ابن مسعود عن النبـي            

 ؛ أَراد من اسـتطاع مـنكم أَن         "فلـيتزوج، ومن ال يستطيع فعلـيه بالصوم فِإنه له ِوجاءٌ        
ومن لـم يقدر فعلـيه بالصوم ،      : يتزوج ولـم يرد به الـجماع ، يدلك علـى ذلك قوله           

ر ، وِإمنا أَراد من لـم      َألنه ِإن لـم يقدر علـى الـجماع لـم حيتـج ِإلـى الصوم لـيحفِ          
  .يكن عنده ِجدةٌ فـيصِدق الـمنكوحة ويعولَها 

والباه  مثل   : قال الـجوهري   . الباه  الـحظُّ من النكاح      :  النكاح ، وقـيل    : الباه و الباهةُ    
  ) .٤٨٠ـ١٣/٤٧٩(لسان العرب . الـجاه 

ه أكمل هدى، وحتفظ به الـصحة ،        في eوأما اجلماع والباه فكان هديه      : قال ابن قيم اجلوزية   
ويتم به اللذة وسرور النفس ، وحيصل به مقاصده اليت وضع من أجلها ، فإن اجلمـاع وضـع                  

أحدها حفظ النسل ودوام النـوع اإلنـساين إىل أن          : ل لثالثة أمور هي مقاصده األصلية     باألص
  .تتكامل العدة اليت قدر اهللا بروزها إىل هذا العامل 

  .            اء الذي يضر احتباسه واحتقانه جبملة البدن الثاين إخراج امل
الثالث قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة ، وهذه وحدها هي الفائدة اليت يف اجلنـة إذ ال                  
تناسل هناك وال احتقان يستفرغه اإلنزال ، وفضالء األطباء يرون أن اجلماع من أحد أسـباب                

  .حفظ الصحة 
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ومن منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن احلـرام ،             : عاىل  وقال رمحه اهللا ت   
 يتعاهده eوحتصيل ذلك للمرأة فهو ينفع نفسه يف دنياه وأخراه وينفع املرأة ، ولذلك كان النيب   

  " .      حبب إيل من دنياكم النساء والطيب: "وحيبه ويقول 
ث زيادة لطيفة ، وهى اصرب عـن الطعـام           ويف كتاب الزهد ألمحد بن حنبل ، يف هذا احلدي         

 " .تزوجوا فاين مكاثر بكم األمـم     : "والشراب وال أصرب عنهن وحث على تزويج أمته فقال          
  خري هذه األمة أكثرها نساء: وقال ابن عباس 

ينبغـي أن  : وقال بعض السلف ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثالثا : مث قال رمحه اهللا تعاىل    
 فإن احتاج إليه يوما قدر عليه ، وينبغي أال يدع األكل فإن أمعاءه تضيق ، وينبغي  ال يدع املشي  

من ترك اجلماع   : وقال حممد بن زكريا     . أال يدع اجلماع فإن البئر إذا مل تنـزح ذهب ماؤها           
مدة طويلة ضعفت قوى أعصابه واستد جماريها وتقلص ذكره قال ورأيت مجاعة تركوه لنـوع               

 أبدام وعسرت حركتهم ووقعت عليهم كآبة بال سبب وقلت شـهوام            من التقشف فربدت  
  .زاد املعاد . انتهى . وهضمهم 

طاف على نسائه يف ليلة فاغتسل عند كل         eأن رسول اهللا     ،   eعن أيب رافع موىل رسول اهللا       
، " هذا أطهر وأطيب  ": امرأة منهن غسال فقلت يا رسول اهللا لو اغتسلت غسال واحدا فقال             

ع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بني اجلماعني كما روى مسلم يف صـحيحه             وشر
إذا أتى أحـدكم أهلـه مث أراد أن   : " eقال رسول اهللا : من حديث أيب سعيد اخلدري قال   

، ويف الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط وطيب النفس واخالق بعض مـا              " يعود فليوضأ 
هر والنظافة واجتماع احلار الغريزي إىل داخل البدن بعـد انتـشاره            حتلل باجلماع وكمال الط   

باجلماع ، وحصول النظافة اليت حيبها اهللا ويبغض خالفها ما هو من أحسن التدبري يف اجلمـاع                 
  .وحفظ الصحة والقوى منه 

وأنفع اجلماع ما حصل بعد اهلضم وعند اعتدال البدن ويف حره وبرده ويبوسته ورطوبته وخالئه 
امتالئه وضرره عند امتالء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه وكذلك ضرره عند كثـرة                و



 ١٣٦

الرطوبة وأقل منه عند اليبوسة وعند حرارته اقل منه عند برودته وإمنا ينبغي أن جيامع إذا اشتدت          
الشهوة وحصل االنتشار التام الذى ليس عن تكلف وال فكر يف صورة وال نظر متتـابع ، وال                  

أن يستدعى الشهوة ويتكلفها وحيمل نفسه عليها وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة املـىن               ينبغي  
واشتد شبقه وليحذر مجاع   العجوز والصغرية اليت ال يوطأ مثلها واليت ال شهوة هلا واملريـضة                  
والقبيحة املنظر والبغيضة ، فوطء هؤالء يوهن القوى ويضعف اجلماع باخلاصية ، وغلط مـن               

طباء أن مجاع الثيب أنفع من  مجاع  البكر واحفظ للصحة ، وهذا مـن القيـاس                  قال من األ  
الفاسد حىت رمبا حذر منه بعضهم وهو خمالف ملا عليه عقالء الناس وملا اتفقت عليـه الطبيعـة                  
والشريعة ، ويف مجاع البكر من اخلاصية وكمال التعلق بينها وبني جمامعها وامتالء قلبها من حمبته  

" هال تزوجت بكرا  : "م هواها بينه وبني غريه ما ليس للثيب ، وقد قال النيب جلابر              وعدم تقسي 
 وقد جعل اهللا سبحانه من كمال نساء أهل اجلنة من احلور العني ام مل يطمثهن أحد قبل من                   ،

أرأيت لو مررت بشجرة قد ارتـع فيهـا         " : eجعلن له من أهل اجلنة وقالت عائشة للنيب         
ها ففي أيهما كنت ترتع بعريك قال يف اليت مل يرتع فيها تريد أنه مل يأخـذ                 وشجرة مل يرتع في   

 ، ومجاع املرأة احملبوبة يف النفس يقل أضعافه للبدن مع كثرة اسـتفراغه للمـين ،                 "بكرا غريها 
ومجاع البغيضة حيل البدن ويوهن القوى مع قلة استفراغه ، ومجاع احلائض حرام طبعا وشرعا               

األطباء قاطبة حتذر منه ، واحسن أشكال اجلماع أن يعلـو الرجـل املـرأة               فإنه مضر جدا ، و    
 وهذا من   "الولد للفراش "مستفرشا هلا وبعد املالعبة والقبلة ، وذا مسيت املرأة فراشا كما قال             

 وكما قيل إذا رمتها     "الرجال قوامون على النساء   "متام قوامية الرجل على املرأة كما قال تعاىل         
هن لباس لكم وانتم لبـاس      : "يقلين وعند فراغي خادم يتملق وقد قال اهللا تعاىل          كانت فراشا   

 وأكمل اللباس وأسبغه على هذه احلال فان فراش الرجل لباس له وكذلك حلاف املـرأة                ،" هلن
لباس هلا فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه اآلية وبه حيسن موقع استعارة اللباس من كل من                 

فيه وجه آخر وهو أا تنعطف عليه أحيانا فتكون عليه كاللباس قال الشاعر             الزوجني لآلخر ، و   
إذا ما الضجيع ثىن عطفه تثنت ، فكانت عليه لباسا ، وأردأ أشكاله أن تعلوه املرأة وجيامعهـا                  
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على ظهره وهو خالف الشكل الطبيعي الذي طبع اهللا عليه الرجل واملرأة بل نوع الذكر واألنثى 
د أن املين يتعسر خروجه كله فرمبا بقى يف العضو منه بقية فيتعفن ويفسد فيضر ،                وفيه من املفاس  

وأيضا فرمبا سال إىل الذكر رطوبات من الفرج ، وأيضا فان الرحم ال يتمكن من اشتمال على                 
  ) .١٩٧ـ١/١٩٤(الطب النبوي . اهـ . املاء واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد 

يضعف ] ومما: [وبعد أن ذكر منافع اجلماع مث قال ) ٢/٧٢(أويل األلباب جاء يف كتاب تذكرة 
اجلوع والنوم على اجلانب األمين عند الرجال والنساء ، واشتغال الفكر واهلم وأكـل              : الشهوة  

الكزبرة الرطبة والقرع والرجلة والسذاب ، واستعمال الورد مطلقاً وكل بارد رطباً كـان أو               
  . ض يابساً ال سيما احلام

اإلكثار من حلق املوسى فإنه كالضرع إن حلبتـه در ، وإن            : مث سئل عن العانة باملوسى فقال       
تركته فر ، وكذا وقوعه مع مستلذ شىت ، ولكن يكون مضعفاً مبا يستفرغ كما تكون القوة يف                  

 .   اهـ . عكس ذلك 

 
ِجذِْع النخلَِة تساِقطْ علَيِك رطَباً جِنياً فَكُِلـي واشـرِبي          وهزي ِإلَيِك بِ   {:قال اهللا تعاىل ملرمي     

  ) .٢٥:مرمي (} وقَري عيناً
  .)١١/٩٥(تفسري القرطيب . الثمرة ، وهي من جنيت معناه قد طابت وصلحت لالجتناء: جنيا

  ).١٠:ق (]والنخل باسقاٍت هلا طلع نضيد[: وقال تعاىل 
  . ، والنخل باسقات قال البسوق الطول أي طواالً : "باسقات"

 يقول هلذا النخل الباسقات طلع وهو الكفري نضيد يقول منضود بعضه            "هلا طلع نضيد  "وقوله  
  ) .٢٦/١٥٣(على بعض متراكب تفسري الطربي 

  ).١٤٨:الشعراء  (]وخنٍل طلعها هضيم [:وقال تعاىل
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، وقال الضحاك إذا كثر محل الثمرة قال عكرمة وقتادة اهلضيم الرطب اللني  : "طلعها هضيم"
تفسري ابن كثري . وركب بعضها بعضا فهو هضيم ، وقال مرة هو الطلع حني يتفرق وخيضر 

)٣/٣٤٤. (  
من متر العالية مل يـضره      ": ويف لفظ   . "من تصبح بسبع مترات   " : eعنه  "الصحيح"ثبت يف   

وال سحر ذلك اليوم سم. "  
الطب ، باب الدواء بالعجوة ، ومسلم يف األشربة برقم          يف  ) ١٠/٢٠٣،٢٠٤(أخرجه البخاري   

   .t، باب فضل متر املدينة ، من حديث سعد بن أيب وقاص ) ٢٠٤٧(
من أكل  : "قال   eويف رواية ملسلم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه ، أن رسول اهللا                   

     " .سبع مترات مما بني البتيها حني يصبح مل يضره سم حىت ميسي
يف عجوة العالية أول البكرة على الريق الـنفس         ":  قال   e رواية عن عائشة ، عن النيب        ويف

  ) .٢٠٠٠(رقم " السلسلة الصحيحة "".شفاٌء من كل سحٍر أو سٍم
إن يف عجوة العالية شفاء ، وإا       : " ، قال    eويف رواية عنها رضي اهللا عنها ، أن رسول اهللا           

  ).٢٠٤٨( أخرجه مسلم " .ترياق أول البكرة
والترياق بكسر املثناة وقد تضم وقد تبدل املثناة داال أو طاء باإلمهال فيهمـا ،               : قال ابن حجر    

وهو دواء مركب معروف يعاجل به املسموم فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيها هلا به ، وأما          
والسم يرتفع إذا الغاية يف قوله إىل الليل فمفهومه أن السر الذي يف العجوة من دفع ضرر السحر           

دخل الليل يف حق من تناوله من أول النهار ، ويستفاد منه إطالق اليوم على ما بـني طلـوع                    
فـتح البـاري    .   اهــ   . الفجر ، أو الشمس إىل غروب الشمس وال يستلزم دخول الليل            

)١٠/٢٣٩. (  
علـى ريـق     ، بضم فسكون نصب على الظرفية        "أول البكرة : "وقال املناوي رمحه اهللا تعاىل      

له  eالنفس أي بزاق اإلنسان نفسه شفاء من كل سحر ، أو سم خلاصية فيه ، أو لدعاء النيب                   
أو لغري ذلك ، وهل تناوله أول الليل كتناوله أول النهار حىت يندفع عنه ضرر السحر والسم إىل                  
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ع مـن   الصباح احتماالن ، وظاهر اإلطالق املواظبة على ذلك قال ، اخلطايب كون العجوة ينف             
فـيض  . اهـ . لتمر املدينة ال خلاصية يف التمر  eالسحر والسم إمنا هو بربكة دعوة املصطفى     

  ) .٤/٤٥٧(القدير 
  ).٢٠٤٦(أخرجه مسلم . "بيت ال متر فيه جياع أهله":  أنه قال eوثبت عنه 

يت يا عائشة بيت ال متر فيه جياع أهله ، يا عائشة ب: "e قال رسول اهللا  : عن عائشة قالت
باب ) ٢٠٤٦(  رواه مسلم برقم      ". ال متر فيه جياع أهله أو جاع أهله ، قاهلا مرتني أو ثالثا            

  .فضل متر املدينة  
يف احلديث فضيلة التمر وما جعله اهللا تعاىل فيه من الربكة ، واحلث عليه ، وإدخاله على األهل                  

  . والعيال 
     ." جيوع أهل بيت عندهم التمرال":  eقال رسول اهللا : وعنها رضي اهللا عنها قالت 

   ) .٧٦٢٧(صحیح الجامع حدیث رقم 

ال جيوع أهل بيت عندهم التمر هذا وارد يف بالد ليس من عادم الشبع بغريه ، وفيه حث على                   
   القنع وتنبيه على حل ادخار قوت العيال فإنه أسكن للنفس وأحصن عن املالل 

    .  "حور التمرنعم الس":  e، عن رسول اهللا  tوعن جابر 
   ) .٦٧٧٢(حديث رقم " صحيح اجلامع"

إمنا مدحه يف هذا الوقت     : أي فإن يف التسحر به ثواباً كبرياً ، قال الطييب           : التمر   نعم السحور 
     .فيض القدير . اهـ . ، فيكون املبدوء به واملنتهى إليه بركة  ألن يف نفس السحور بركة

   ".ًد ، وأكل التمر باخلبز ، وأكله مفرداأنه أكل التمر بالزب" e وثبت عنه
وأيب  "الـشمائل "يف  ) ١٨٤(و" اجلامع"يف  ) ١٥٣١(والترمذي  ) ٣٢٥٩(أنظر سنن أيب داود     

  ).٣٤٣٤(وابن ماجة ) ٣٨٣٧(داود 

     ." كان حيب الزبد و التمر" : eوعن ابين بسر السلميني ، أن رسول اهللا 
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   ) .٤٩٢١(صحیح الجامع حدیث رقم 

 ، فلم أقبل عليهـا      eأرادت أمي أن تسمنين لدخويل على رسول اهللا         : "شة قالت   وعن عائ 
 أخرجه ابـن    " .بشيء مما تريد حىت أطعمتين القثاء بالرطب ، فسمنت عليه كأحسن السمن           

  . ،وسنده حسن ) ٣٣٢٤(ماجة 
نـاس  القثاء بكسر القاف وتشديد الثاء املثلثة وجيوز ضم القاف ، وهو اسم جنس ملا يقولـه ال                

  ) .٥/٤٦٨(حتفة األحوذي . اهـ . اخليار ، وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه اخليار 
يسمى التمر أحياناً باملنجم لكثرة ما حيتويه من العناصر املعدنية، مثل الفسفور، و الكالسيوم، (

 التمر كما حيتوي. واملغنيسيوم، و احلديد، و الصوديوم، و البوتاسيوم، و الكربيت و الكلور
، فضالً عن السكريات السهلة بسيطة )د(و ) ٢ب(، و )١ب(، و )أ(أيضاً على فيتامينات 

 .أسأل اهللا أن يؤجره . بني القوسني أخذته من األنترنت لشخص جمهول عندي ) . التركيب
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يدفع حر هـذا بـرد   : " يأكل البطيخ بالرطب يقول eكان رسول اهللا : "عن عائشة قالت    
، وصححه ابـن حبـان      ) ١٨٤٣(، والترمذي برقم    ) ٣٨٣٦(أبو داود برقم    أخرجه  " . هذا

  ). ٥٧(رقم " السلسلة الصحيحة"، ) ٥٢٤٧(
. "  يأكل القثاء بالرطب   eرأيت رسول اهللا    ": عن عبد اهللا بن جعفر ، قال        " الصحيحني"ويف  

: شربة  يف األ ) ٢٠٤٣(باب القثاء بالرطب ، ومسلم      : يف األطعمة   ) ٩/٤٨٨(أخرجه البخاري   
  .باب أكل القثاء بالرطب 

يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن مل تكـن رطبـات              "eكان رسول   : عن أنس قال    
   ."فتمرات ، فإن مل تكن مترات حسا حسوات من ماء

،       صحيح اجلـامع          ) ٣/١٦٤(، وأمحد   ) ٦٩٦(، والترمذي   ) ٢٣٥٦(رواه أبو داود برقم     
  ) .٤٩٩٥(رقم 

خري متراتكم الربين يـذهب     : " e، وأيب سعيد رضي اهللا عنهم ، عن النيب          عن بريدة ، وأنس     
    . " الداء و ال داء فيه

   ) .٣٣٠٣(حدیث رقم " صحیح الجامع"

من متر  : " ويف لفظ    ،" من تصبح بسبع مترات   : "ثبت يف الصحيح عنه     : قال ابن قيم اجلوزية     
 "بيت ال متر فيه جياع أهله     : "أنه قال    وثبت عنه    ،" العالية مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر       

 ، وهو حار يف الثانية      "أنه أكل التمر بالزبد ، وأكل التمر باخلبز وأكله مفردا         : "، وثبت عنه    
، وهل هو رطب يف األوىل أو يابس فيها على قولني ، وهو مقو للكبد ملني للطبع يزيد يف الباه                    

لق ، ومن مل يعتده كأهل البالد الباردة فإنه وال سيما مع حب الصنوبر ، ويربىء من خشونة احل   
يورث هلم السدد ويؤذى األسنان ويهيج الصداع ودفع ضرره باللوز واخلشخاش ، وهو مـن               
أكثر الثمار تغذية للبدن مبا فيه من اجلوهر احلار الرطب ، وأكله على الريق يقتل الدود فإنه مع                  
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ى الريق جفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتلـه ،  حرارته فيه قوة ترياقية فإذا أدمي استعماله عل       
  . وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب حلو 

 من الصوم عليه ، أو على التمر ، أو املاء تدبري لطيف             eويف فطر النيب    : مث قال رمحه اهللا تعاىل      
ـ           وى جداً ، فإن الصوم خيلي املعدة من الغذاء ، فال جتد الكبد فيها ما جتذبـه وترسـله إىل الق

واألعضاء ، واحللو أسرع شيء وصوالً إىل الكبد ، وأحبه إليها ، وال سيما إن كـان رطبـاً ،       
فيشتد قبوهلا له ، فتنتفع به هي والقوى ، فإن مل يكن ، فالتمر حلالوته وتغذيته ، فإن مل يكن ،                     

زاد . وة  فحسوات املاء تطفئ هليب املعدة ، وحرارة الصوم ، فتتنبه بعده للطعام ، وتأخذه بشه              
  ).٤/٢٨٧(املعاد

وهذا ما يقوي النظر ، كما يزيد من مقاومة اجلـسم ضـد             ) A(غين جداً بالفيتامني    : والبلح
  .األمراض املختلفة 

واحلاالت املرضية اليت   . ولكن البلح يساعد على اإلمساك ، بينما التمر يساعد على تلني األمعاء             
  :مينع فيها التمر 

) . األمعاء الغليظـة  (ـ تضخم القولون    ٤. ـ انتفاخ البطن    ٣ .ـ البدانة   ٢. ـ السكري   ١
  ).١٢٣" (كتاب غذاؤك حياتك."اهـ .ـ اإلسهال ٥

تكلم األطباء قدمياً عن فوائد فهو ينفع يف البـاه          .  ما يبدو من مثرته أول ظهوره        :وطلع التمر 
خلي ،ومقـو   ويف الطب احلديث ثبت أنه مينع النــزف الـدا         .،ويعني على احلبل إعانة بالغة      

  ). ٧٨" (كتاب العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب. "ا هـ . للشعريات الدموية 
 ينفع من الباه ويزيد يف املباضعة ودقيق طلعه إذا حتملت به املرأة قبل اجلماع أعان                وطلع النخل 

وجيففهـا  على احلبل إعانة بالغة ، وهو يف الربودة واليبوسة يف الدرجة الثانية ، ويقوى املعـدة                 
ويسكن ثائرة الدم مع غلظ وبطئ هضم ، وال حيتمله إال أصحاب األمزجة احلارة ، ومن أكثر                 
منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئا من اجلوارشات احلارة ، وهو يعقل الطبع ويقوى األحشاء ،                 
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ث واجلمار جيرى جمراه كذلك البلح والبسر ، واإلكثار منه يضر باملعدة والـصدر ورمبـا أور               
  ) .٢٦٢(الطب النبوي .   اهـ . القولنج ، وإصالحه بالسمن أو ما تقدم ذكره 

  :ما يلي) ٢٣٥ـ٢٣٤ص(جاء يف كتاب اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانية 
  : اإلبداع الطيب لفوائد التمر 

يكتشف اخلرباء بني احلني واآلخر فوائد غذائية وعالجية جديدة للتمر بكافة أنواعـه ، حيـث      
  .ن قيمته الغذائية مرتفعة ، بل وكافية متاماً حلياة اإلنسان الذي يتغذى على البلح فقط اتضح أ

لذلك يعترب التمر غذاء منوذجياً ومنافساً لعسل النحل ملرض فقر الدم نظراً الرتفاع نسبة احلديد               
  . ه فيه ، كما أنه مساعد رائع لعالج ضعف العظام والكساح نظراً الرتفاع نسبة الكالسيوم في

وأكدت الدراسات الطبية املعاصرة أن تناول التمر حيافظ على مستوى نشاط وحيوية الكليتني ،              
ويزيد من إدرار البول ، ومينع من تكوين احلصوات ويعاجل التهاب املسالك البولية ، ويـساعد                

بينما البلح غري دام النضج يوقـف حـاالت         .. على اهلضم ، وينظف القولون ومينع اإلمساك        
  .اهـ . إلسهال ا

 
السلـسلة  "". عليكم باإلمثد عند النوم ، فإنه جيلوا البصر ، وينبـت الـشعر            : "ويف رواية   
  ) .٧٢٤(رقم " الصحيحة
  ".فإنه منبتة للشعر ،مذهبة للقذى ،مصفاة للبصر":ويف رواية 

من حـديث علـي     ) ١٨٣(قم  ر" الكبري"والطرباين يف   ) ٣/١٧٨" (احللية"أخرجه أبو نعيم يف     
رضي اهللا عنه ، وإسناده حسن وجود إسناده احلافظ العراقي ، وحسنه احلافظان املنذري وابـن         

  ) .٦٦٥(الصحيحة رقم . حجر 
  . وحديث ابن عمر السابق ، وحديث ابن عباس الالحق يشهدان له 

 ثيابكم ، و كفنوا   البسوا من ثيابكم البياض فإا من خري      : " e ، عن النيب     tوعن ابن عباس    
    . " فيها موتاكم ، و إن من خري أكحالكم اإلمثد جيلوا البصر و ينبت الشعر
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، والبيهقـي   ) ٣٨٧٨(، وأبو داود    ) ٣٤٢٦(و)٣٠٣٦(، وأمحد   ) ٣٤٩٧(أخرجه ابن ماجة    
، صحيح اجلامع   ) ١٤٤٠(و)١٤٣٩(، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان برقم         ) ٣/٢٥٤(

   ) .١٢٣٦(حديث رقم 
هو نفس الكحـل ،وقيـل      : ضرب من الكحل ،وقيل     :  حجر يتخذ منه الكحل ،وقيل     :اإلمثد

  ) .٢١" (كتاب العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب"."مثد:لسان العرب ،مادة "شبيه به :
 وهو حجر الكحل األسود ، يؤتى به من أصبهان ، وهو أفضله ويؤتى به من جهة املغرب أيضاً     

  .لتفتيت الذي لفتاته بصيص ، وداخله أملس ليس فيه شيء من األوساخ ، وأجوده السريع ا
ينشف الدمعة والقروح ، وحيفظ صحة العني ويقوي غصنها ال سيما للشيوخ والصبيان ، فإنه               

 من اجلالء أي حيسن النظر ويزيد نور العني ، وينظـف            جيلو البصر أي اإلمثد أو االكتحال به      
من اإلنبات الشعر بفتح الشني والعني املهملة       ينبت  إليها من الرأس ،     الباصرة لدفع الردية النازلة     

. وجيوز إسكاا ، واملراد به هنا اهلدب وهو بالفارسية شره وهو الذي ينبت على أشفار العني                 
  ) .٦/١٧١(حتفة األحوذي . اهـ 

 
عليكم ذه احلبة السوداء ، فإن      " : قال   e ، أن رسول اهللا      tعن أيب سلمة ، عن أيب هريرة        

  .املوت : والسام . "فيها شفاًء من كل داٍء إال السام
) ٢٢١٥(يف الطب ، باب احلبة السوداء ، ومسلم يف السالم برقم ) ١٠/١٢١(أخرجه البخاري 

  .باب التداوي باحلبة السوداء 
ي الشونيز ،فإن فيهـا     عليكم ذه احلبة السوداء ،وه    :" eعن أيب بريدة يقول ،مسعت النيب       

  ).١٩٠٥" (السلسلة الصحيحة. ""شفاًء
ما من داء إال ويف احلبة السوداء منـه شـفاء إال            : " eعن جابر بن عبد اهللا ،أن رسول اهللا         

  .مبعناه ) . ٢٩٦" (الطب النبوي"ذكره ابن القيم يف  . والسام املوت". السام 
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أخرجه  . " داء إال السام و هو املوتالشونيز دواء من كل: " e، عن النيب  tعن بريدة 
  ابن السين يف الطب 

   ) .٣٧٣٨(صحيح اجلامع حديث رقم 

عليكم بالسنا و السنوت فإن فيهما شفاء من كـل  : " eعن عبد اهللا بن أم حرام ، عن النيب  
    . "داء إال السام و هو املوت
   ) .٤٠٦٧(صحيح اجلامع حديث رقم 

إن اهللا تعاىل مل ينـزل داء إال أنزل له شفاء إال اهلـرم             : " e، عن النيب     tعن ابن مسعود    
    .  "فعليكم بألبان البقر فإا ترم من كل شجر

   ) .١٨١٠(صحيح اجلامع حديث رقم 

خري الدواء احلجامة والكست واحلبة     : " قال   e ، أن رسول اهللا      tوعن علي بن أيب طالب      
  ).٥٢" (الطب النبوي"ذكره ابن القيم يف ". السوداء

  " .إن هذه احلبة السوداء فيها شفاء: " eعن عبد اهللا بن بريدة عن النيب 
: وكيف أصنع ا ؟ قـال       : قال  .قيل وما احلبة السوداء ؟ قال الشونيز      : "قال يف لفظ آخر     

تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها يف خرقة مث تضعها يف ماء ليلة فإذا أصبحت قطـرت يف                 
األيسر اثنتني،فإذا كان من الغد قطرت يف املنخر األمين اثنـتني ويف  املنخر األمين واحدة ويف  

".                       األيسر واحدة ، فإذا كان اليوم الثالث قطرت يف األمين واحـدة ويف األيـسر اثنـتني                
  ).١٥٢ـ١٠/١٥٠" (الفتح"

غم ، حملل للرياح ،يقلع     حار يابس يف الثالثة مقطع للبل     : الشونيز  : قال ابن مفلح رمحه اهللا تعاىل       
الثآليل والبهق والربص ،وينفع من الزكام البارد وخصوصاً مقلواً جمعوالً يف خرقة كتان ويطلى              
على جبهة من به صداع مباء بارد ويفتح سدد الصفاة ، والسعوط به مينع ابتداء املاء من انتصاب  

وباملاء للحصاة ،وحيل احلميات    النفس ،ويقتل الديدان لو طلي على السرة ،ويدر احليض واللنب           
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البلغمية والسوداوية ، ودخانه يهرب منه اهلوام وإذا نقع منه سبع حبات عدداً يف لـنب امـرأة                  
  .وسعط به صاحب الريقان نفعاً بليغاً 

وإذا ضمد به مع اخلل قلع البثور واجلرب املتقرح ،وحلل األورام البلغمية املزمنة واألورام الصلبة            
لقوة والفاجل إذا سعط بدهنه ،وإن شرب منه نصف مثقال ،نفع من لسع الـرتيال               ،وينفع من ال  

،وإن سحق واستف مباء بارد درمهان من عضة الكلب قبل أن يفرغ من املاء نفعه نفعاً بليغـاً                   
اإلكثار منه قاتل ،وإن أذيب األنزروت مباء ،ولطخ على داخل احللقـة ،مث ذر عليهـا                :وقيل  

. ا هــ    .  النفع من البواسري ،ويكون استعماله تارة منفرداً وتارة مركباً           الشونيز كان عجباً يف   
  ).٣/١٠٢" (اآلداب الشرعية"

إن يف احلبة السوداء شفاء مـن كـل داء إال           "  eوأما قوله   : وقال النووي رمحه اهللا تعاىل      
 ما  قد يصف حبسبeفيحمل أيضا على العلل الباردة على حنو ما سبق يف القسط وهو       " السام

شاهده من غالب أحوال أصحابه رضى اهللا عنهم ، وذكر القاضي عياض كالم املازري الـذي                
قدمناه ، مث قال وذكر األطباء يف منفعة احلبة السوداء اليت هي الشونيز أشياء كـثرية وخـواص    

فذكر جالينوس أا  حتل النفخ وتقل ديدان البطن إذا أكل أو وضـع        .  eعجيبة يصدقها قوله    
لبطن وتنفى الزكام إذا قلى وصر يف خرقة وشم وتزيل العلة اليت تقشر منها اجللد ، ويقلع                 على ا 

الثآليل املتعلقة واملنكسة واخليالن ، وتدر الطمث املنحبس إذا كان احنبله من أخـالط غليظـة                
لزجة ، وينفع الصداع إذا طلى به اجلبني وتقلع البثور واجلرب ، وحتلـل األورام البلغميـة إذا                  
تضمد به مع اخلل ، وتنفع من املاء العارض يف العني إذا استعط به مسحوقا بدهن األوليا، وتنفع        
من انتصاب النفس ويتمضمض به من وجع األسنان ، وتدر البول والنب ، وتنفع مـن ـشة                  
الرتيال وإذا خبر به طرد واهلوام ، قال القاضي وقال غري جالينوس خاصيته إذهاب محى الـبلغم                 

وداء وتقتل حت القرع وإذا علق يف عنق املزكوم نفعه وينفع من محى الربع قال وال يبعـد     والس
منفعة احلار من أدواء حارة خبواص فيها فقد جند ذلك يف أدوية كثرية فيكون الـشونيز منـها                  

وىف مجلة هـذه    : لعموم احلديث ويكون استعماله أحيانا منفردا وأحيانا مركبا ، قال القاضي            
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 ما حواه من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطبـب يف اجلملـة ،                 األحاديث
واستحبابه باألمور املذكورة ، من احلجامة، وشرب األدوية ، والسعوط واللدود وقطع العروق             

  ).٤١٨ـ١٤/٤١٦(شرح مسلم . اهـ . والرقى  
 وقالوا تقلـى احلبـة    ذكره األطباء يف عالج الزكام العارض معه عطاس كثري      : قال ابن حجر    و

السوداء مث تدق ناعما مث تنقع يف زيت مث يقطر منه يف األنف ثالث قطرات فلعل غالب بن أجبر                   
  ) .١٠/١٤٤(فتح الباري . كان مزكوما فلذلك وصف له ابن أيب عتيق الصفة املذكورة 

ألسود وتسمى  احلبة السوداء هي الشونيز يف لغة الفرس وهى الكمون ا         :  وقال ابن قيم اجلوزية     
الكمون اهلندي ، قال احلريب عن احلسن رضى اهللا عنه إا اخلردل ، وحكى اهلروي إا احلبـة                  
اخلضراء ومثرة البطم وكالمها وهم والصواب أا الشونيز ، وهي كثرية املنافع جـدا ، وقولـه                 

 ونظائره،   أي كل شيء يقبل التدمري     تدمر كل شيء بأمر را     مثل قوله تعاىل     شفاء من كل داء   
وهى نافعة من مجيع األمراض الباردة ، وتدخل يف األمراض احلارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى               
األدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسريها ، وقد نص صاحب القانون وغـريه                

ق الصناعة ،   على الزعفران يف قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته وله نظائر يعرفها حذا            
وال تستبعد منفعة احلار يف أمراض حارة باخلاصية فانك جتد ذلك يف أدوية كثرية منها االنزروت     
وما يركب معه من أدوية الرمد كالسكر وغريه من املفردات احلارة والرمد ورم حار باتفـاق                

  ) .٢٢٩(الطب النبوي . اهـ . األطباء ، وكذلك نفع الكربيت احلار جدا من اجلرب 
 

  ".استشفوا باحللبة:" eويذكر عن القاسم بن عبد الرمحن مرسالً، عن النيب 
  ) .٤/٣٠٣" (زاد املعاد"انظر 

وهي غزيرة التفريع القاعدي املنبـسط أو       ) سم  ٨٠(عشبة حولية ،يصل ارتفاعها إىل      : احللبة  
على السوق ، األزهار صـغرية      القائم ، األوراق مركبة ثالثية الوريقات ، معنقة متبادلة الوضع           

  .جداً 
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تولد كيموسـاً   :لو علم الناس منافعها الشتروها بوزا ذهباً ،وقال بعضهم          :قال بعض األطباء    
  ).٣/٩" (اآلداب الشرعية."رديئاً وتصدع

يقتل الدود وحب القرع وحيلل الطحال وحيرك شـهوة اجلمـاع    : قال ابن قيم رمحه اهللا تعاىل       
رح والقوباء وإذا ضمد به مع العسل حلل ورم الطحال ، إذا طبخ مع احلناء               وجيلوا اجلرب املتق  

أخرج الفضول اليت يف الصدر ، وشربه ينفع من ش اهلوام ولسعها ، وإذا دخن به يف موضـع                   
طرد اهلوام عنه ، وميسك الشعر املتساقط ، وإذا خلط بسويق الشعري واخلل وتضمد به نفع من                 

 احلارة يف آخرها ، وإذا تضمد به مع املاء أنضج الدماميل ، وينفع من               عرق النسا وحلل األورام   
االسترخاء يف مجيع األعضاء ويزيد يف الباه ، ويشهي الطعام ، وينفع الربو وعسرة النفس وغلظ                
الطحال ، وينقى الرئة ويدر الطمث وينفع من عرق النسا ووجع حق الورك مما خيـرج مـن                  

وجيلوا الصدر والرئة من البلغم اللزج وإن شرب منه بعد سحقه           الفضول إذا شرب أو احتق به       
وزن مخسة دراهم باملاء احلار أسهل الطبيعة وحلل الرياح ، ونفع من وجع القـولنج البـارد                 
السبب ، وإذا سحق وشرب نفع من الربص وإن لطخ عليه وعلى البهق البيض باخلل نفع منهما                 

لبلغم وإن قلى وشرب عقل الطبع ال سيما إذا غـسل           ، وينفع من الصداع احلادث من الربد وا       
مبائه الرأس نقاه من األوساخ والرطوبات اللزجة قال جالينوس قوته مثل قوة بزر اخلردل ولذلك               
قد يسخن به أوجاع الورك ملعرفة بالنسا وأوجاع الرأس وكل واحد من العلل اليت حتتـاج إىل                 

 يف أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق إن         تسخني كما يسخن بزر اخلردل ، وقد خيلط أيضا        
األمر فيه معلوم أنه يقطع األخالط الغليظة تقطيعا قويا كما يقطعها بزر اخلردل ألنه شبيه يف كل 

 مبكة فقال ادعوا له طبيبـا فـدعي         tشيء حلبة يذكر عن النيب أنه عاد سعد بن أىب وقاص            
ذوا له فريقه وهى  احللبة مع متـر عجـوة           احلارث بن كلدة فنظر إليه فقال ليس عليه بأس فاخت         

رطبة يطبخان فيحسامها ففعل ذلك فربأ ، وقوة  احللبة من احلرارة يف الدرجـة الثانيـة ومـن                 
اليبوسة يف األوىل ، وإذا طبخت باملاء لينت احللق والصدر والبطن وتسكن السعال واخلـشونة               

لبلغم والبواسري حمـدرة الكيموسـات      والربو وعسر التنفس وتزيد يف ألباه وهى جيدة للريح وا         
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املرتبكة يف األمعاء وحتلل البلغم اللزج من الصدر وتنفع من الدبيالت وأمراض الرئة وتـستعمل               
هلذه األدواء يف األحشاء مع السمن والفانيذ ، وإذا شربت مع وزن مخسة دراهم فـوة أدرت                 

دقيقها إذا خلط بـالنطرون     احليض ، وإذا طبخت وغسل ا الشعر جعدته واذهبت احلزاز ، و           
واخلل وضمد به حلل ورم الطحال ، وقد جتلس املرأة يف املاء الذي طبخت فيه  احللبة   فتنتفح                    
به من وجع الرحم العارض من ورم فيه ، وإذا ضمد به األورام الصلبة القليلة احلرارة فنفعتـها                  

ق األمعـاء ، وإذا أكلـت       وحلتها ، وإذا شرب ماؤها نفع من املغص العارض من الرياح وازل           
مطبوخة بالتمر والعسل أو التني على الريق حللت البلغم اللزج العارض يف الـصدر واملعـدة                
ونفعت من السعال املتطاول منه ، وهى نافعة من احلصر مطلقة للبطن ، وإذا وضعت على الظفر 

د ، ومنافعهـا    املتشنج أصلحته ، ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من الـرب             
استشفوا  " : eقال رسول اهللا : أضعاف ما ذكرنا ، ويذكر عن القاسم بن عبد الرمحن أنه قال     

الطـب  . اهــ   . وقال بعض األطباء لو علم الناس منافعها الشتروها بوزا ذهبا           .  " باحللبة
  ) .٢٣٣ـ٢٣٢(النبوي 

 
ما عندنا إال اخلل ، فدعا به، فجعـل         :  ُألدم فقالوا    سأل أهله ا   eأن النيب   ،   tعن جابر   

فمـا  : قال جابر   ! " نعم اإلدام اخلَلّ    ! ِنعم اإلدام اخلَلّ ِنعم اإلدام اخلَلّ     : "يأكلُ به ويقول    
eزلت أُحب اخللَّ منذ مسعتها من نيب اهللا

   
  .، باب فضيلة اخلل والتأدم به ) ٢٠٥٢(أخرجه مسلم يف األشربة برم 

أخذ رسـول اهللا   : "عن طلحة بن نافع أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول         : ويف رواية ملسلم أيضاً     
e             ما من آدم ، فقـالوا ال إال        : بيدي ذات يوم إىل منـزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال

  ." فإن  اخلل  نعم األدم: شيء من خل ، قال 
وقال طلحة ما زلت أحب   اخلل  منذ           eيب   قال جابر فما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من ن         

  . مسعتها من جابر 
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نعم كلمة مدح اإلدام بكسر اهلمزة ما يؤتدم به اخلل ألنه سهل احلصول قامع للـصفراء نـافع     
ألكثر األبدان والالم فيه للجنس فاخلرب حجة يف أن ما خلل من اخلمر حالل طاهر أي بشرطه                 

حيبه ويشربه ممزوجا بالعسل وذلك من أنفع املطعومات        املعروف يف الفروع وقد كان املصطفى       
قال ابن العريب ولذلك مجعهما األطباء وجعلومها أصل املشروبات ومل يكن يف صناعة الطـب               

  ) .٦/٢٨٥(فيض القدير . ا هـ . شراب سواه 
   

 
لُ نوِرِه كَِمشكَاٍة ِفيها ِمصباح الِْمصباح ِفي       اللَّه نور السماواِت والْأَرِض مثَ    {:  قال اهللا تعاىل    

 كَادٍة يِبيال غَرٍة وِقيرٍة ال شونتيكٍَة زاربٍة مرجش ِمن وقَدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججٍة الزاججز
        لَى نع ورن ارن هسسمت لَم لَوِضيُء وا يهتيز          اللَّـه ِربـضياُء وشي نوِرِه مِلن ِدي اللَّههوٍر ي

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهاِس وثَالَ ِللن٣٥:النور (}الْأَم . (  
كلـوا الزيـت    ":  أنه قـال     e ،عن النيب    tويف الترمذي وابن ماجة من حديث أيب هريرة         

  ".وادهنوا به ،فإنه من شجرة مباركة
  ) .٣٧٩(رقم " الصحيحة"، ) ٣٣١٩(يف األطعمة ، وابن ماجة ) ١٨٥٣(ي أخرجه الترمذ

كل بالزيت وادهن بالزيت فإنه مـن       : " أنه قال لعلي بن أيب طالب        eوروي عن رسول اهللا     
  " .دهن بالزيت مل يقربه شيطان أربعني يوماً

  ) .٣٣٢٠" (السنن" وابن ماجة يف ) ١٨٥١" (السنن"رواه الترمذي يف 
 الزيت حار رطـب  " .ائتدموا  بالزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة        ":  اهللا   وقال رسول 

يف األوىل وغلط من قال يابس  والزيت حبسب زيتونه فاملعتصر من النضيج أعدله وأجوده ومن                
الفج فيه برودة ويبوسة ومن الزيتون األمحر متوسط بني الزيتني من األسود يـسخن ويرطـب                

موم ويطلق البطن وخيرج الدود والعتيق منه أشد تسخينا وحتلـيال ومـا             باعتدال وينفع من الس   
استخرج منه باملاء فهو أقل حرارة والطف وابلغ يف النفع ومجيع أصنافه ملينة للبشرة وتبطـئ                 
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الشيب وماء  الزيتون املاحل مينع من تنفط حرق النار ويشد اللثة وورقه ينفع من احلمرة النملـة                  
  ) .١/٢٤٤(الطب النبوي . رى ومينع العرق ومنافعه أضعاف ما ذكرناه والقروح الوسخة والش

وماء الزيتون املاحل مينع من تنفط حرق النار ، ويشد اللثة ، وورقه             :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
ينفع من احلمرة،والنملة،والقروح الوسخة ، والشرى ، ومينع العرق ، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا              

  ).٤/٢٩١(زاد املعاد .
والسمن أغذى من الزيت وأشفى وأصح ، وما        . حار رطب وهو دون رطوبة السمن       : الزيت  

  .عتق من السمن والزيت كان أحر له 
يصنع من الزيتون الغليظ ، وفيه حرارة يـسرية         : صنف منه يقال له اإلنفاق      : والزيت صنفان   

ينفع املعدة ويقويها ، وأجـوده      خمتلفة بالربودة وليست فيه رطوبة ، وهو لطيف ، وفيه قبض ،             
  .اشتدت حرارته وقلت فيه قوة القبض ) عتق(وإذا . اجلديد منه 

  .ون النضيج وهو حار رطب وفيه قبضالزيت السوقي الذي يصنع من الزيت: وصنف منه يقال له
أحر هذه الزيوت كلها وأحر من زيت الزيتون العتيق ، وهو أرق وألطف مـن               :زيت اخلروع   

لك يطلى داء الثعلب وخيلط مع املرمهات ويشرب فينـزل احليضة وينفض الوسخ من الزيت ولذ
  .اجلوف 
 نبات شجري معمر غزير التفريع ، يعترب املوطن الرئيسي له املناطق االستوائية لكل من               اخلروع

أفريقيا وآسيا ، يستخدم الزيت الطيب املستخلص بالعصر على البارد يف الـصناعات الغذائيـة               
لد ، وامحرار   يعترب دواء مفيداً جداً يف عالج تقرحات اجل       . مضادة للجفاف ، والتصلب     كمادة  
  ) .٧٣" (كتاب العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب". ا هـ . العني 
  .والبقري منه خري من املعزي . حار رطب يزيد يف املين  :السمن

يات والعقارب ، وهو جيـد      وغذا شرب السمن بالعسل ينفع من السم القاتل ، ومن لدغ احل           
للحر الذي يكون يف فؤاد الصبيان ، ونافع من األورام والصالبة اليت تكون يف اإلحليل ، ومـن           

  ) .٧٢" (كتاب العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب."القروح اليت تكون يف األرحام 
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الدخان ، واعلم أن والزيت خيتص من سائر األدهان خباصية زيادة اإلشراق مع قلة         : قال الغزايل   
: املخصوص املخاطب ذا احلديث أهل قطر خمصوص وهو احلجاز وحنوه ، قال ابـن القـيم                 

الدهن يف البالد احلارة كاحلجاز من أسباب حفظ الصحة وإصالح البدن وهو كالضروري هلم              
لبـسيطة  ، وأما بالبالد الباردة فضار ، وكثرة دهن الرأس به فيه خطر بالبصر ، وأنفع األدهان ا                

الزيت فالسمن فالشريج ، قال والزيت رطب حار يف األوىل ، وغلط من قال يابس انتهى وكال                 
االطالقني غلط ، وإمنا هو حبسب زيتونه فاملعتصر من نضيج أسود حار رطب باعتـدال وهـو    
أعدله وأجوده ، ومن فج خام بارد يابس ، ومن زيتون  أمحر متوسط ، والزيت ينفع من السم                   

البطن ، وعتيقه أشد إسخانا وحتليال ، واملستخرج باملاء أبلغ نقعا ، وهذا أمنوذج مـن                ويطلق  
  ).١/٦٨(فيض القدير . اهـ . منافعه اليت ال تكاد حتصى 

وأصدرت جملة الفرقان ، واليت تصدرها مجعية احملافظة على القرآن الكرمي ، العدد السابع ، حبثاً                
  :لفائدة عن زيت الزيتوت ، فأحببت أن أضعه ل

  . زيت الزيتون يساعد يف عالج ارتفاع ضغط الدم 
إىل جانب االستخدامات الصحية املعروفة لزيت الزيتون ، وتأكد األطباء على الفوائد املدهشة             
له ، فقد بينت دراسة بريطانية جديدة أن هذا الزيت يساعد يف معاجلة ارتفاع ضـغط الـدم ،        

اعوا بالفعل التخلي متاماً عن تعاطي األدوية املخصصة        أيضاً ، حيث ثبت أن بعض املرضى استط       
  .الرتفاع ضغط الدم باتباع برنامج غذائي غين بزيت الزيتون 

إن الفوائد العالجية لزيت الزيتون تكمن يف احتوائه على مواد قوية مـضادة             : ويقول الباحثون   
ة ألنه عصارة مثار الزيتـون ،  لألكسدة ، واعتربوا هذا الزيت من الناحية التقنية نوعاً من الفاكه  

ومن املعروف أن الغذاء الغين باخلضار والفواكه ميلك خصائص خافضة لضغط الدم ، حيـث               
  .تساعد مضادات األكسدة فيها على توسيع الشرايني وبالتايل حتسني تدفق الدم 

، من وحي   وذا ينتهي اخلرب من مصدره ، لكن مصادرنا ال تنتهي ، فهل تنهل من النبع الرباين                 
آيات قرآننا العظيم ، فهل يكتشفون منافع وفوائد شجرة الزيتون املباركة ، وهو أيضن يتبصرون 
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، وفيما يبدوا أننا ال     " والتني والزيتون ، وطور سينني      " يف خملوقات اهللا عز وجل ، ويف القيامة         
البتكار ، فلوا قرأنا قرآننـا  نقرأ وال نتلو التالوة والواعية الفامهة ، واليت تدفعنا إىل االكتشاف و          

  ) . ٦٨ص(الفرقان . انتهى . كما جيب لسبقناهم إىل كل ما يكتشفونه ، ولكن هل من متعظ 



 ١٥٤

 
 اللَّه نور السماواِت والْأَرِض مثَلُ نوِرِه كَِمشكَاٍة ِفيها ِمصباح الِْمصباح ِفي زجاجٍة الزجاجةُ            {

كَأَنها كَوكَب دري يوقَد ِمن شجرٍة مباركٍَة زيتونٍة ال شرِقيٍة وال غَرِبيٍة يكَاد زيتها يـِضيُء                
ثَالَ ِللنالْأَم اللَّه ِربضياُء وشي نوِرِه مِلن ِدي اللَّههوٍر يلَى نع ورن ارن هسسمت لَم لَوو اللَّهاِس و

ِليمٍء عي٣٥:النور( }ِبكُلِّ ش. (  
إا من شجرة الشأم ، فإن شجرة الشأم الشرقي وال غريب وشجر الـشأم هـو                : قال ابن زيد  

زيتونة وال ليست حتـول بـني النعـت         ألرض املباركة ، و شرقية نعت ل      أفضل الشجر وهي ا   
  .        واملنعوت ، وال غربية عطف عليه 

مبالغة يف حسنه وصفائه وجودته ، نور علـى         " يكاد زيتها يضيء ولومل متسسه نار     "ىل  قوله تعا 
أي اجتمع يف املشكاة ضوء املصباح إىل ضوء الزجاجة وإىل ضوء الزيت فصار لذلك نور               : نور  

على نور ، واعتقلت هذه األنوار يف املشكاة فصارت كأنور ما يكون ، فكـذلك بـراهني اهللا         
برهان بعد برهان وتنبيه بعد تنبيه ، كإرساله الرسل وإنزاله الكتب ومواعظ            تعاىل واضحة وهي    

تتكرر فيها ملن له عقل معترب ، مث ذكر تعاىل هداه لنوره من شاء وأسعد من عبـاده ، وذكـر                     
تفسري القرطيب . ا هـ . تفضله للعباد يف ضرب األمثال لتقع هلم العربة والنظر املؤدي إىل اإلميان 

)١٢/٢٥٩. (  
ومبا يولده من وحـدات      )F(والزيت يفيد اجلسم مبا حيتويه من املواد الدهنية وخاصة الفيتامني           

  ) .١٢٨" (غذاؤك حياتك. "حرارية 
يابس ، واملعتصر من    : حار رطب وقيل    : الزيت حار باعتدال إىل رطوبة ، وقيل        : قال األطباء   

س ، ومن الزيتون األمحر متوسط بـني        الزيتون النضيج أعدلُ وأجود من الفج منه ، فيه برد ويب          
الزيتني ، ومن األسود يسخن ويرطب باعتدال وينفع من السموم ، وينفع البطن ، وخيرج الدود                

  ) .٤٠١(اآلداب الشرعية . ا هـ .، والعتيق منه أشد إسخاناً وحتليالً يطلى به النقرس 



 ١٥٥

 
  ) ١٧:اإلنسان (}يها كَأْساً كَانَ ِمزاجها زنجِبيالًويسقَونَ ِف {: قال اهللا تعاىل 

 جرة زجنبيل ، فأطعم كـل       eأهدي ملك الروم إىل النيب      : " قال   tعن أيب سعيد اخلدري     
  ".إنسان قطعة وأطعمين قطعة

  ).٤/٣١٩" (زاد املعاد"،" الطب النبوي"رواه أبو نعيم يف كتاب 
مر يف اإلناء ، كان مزاجها زجنبيال كـان صـلة أي             وهي اخل  "ويسقون فيها كأسا  "قوله تعاىل   

مزاجها زجنبيل أو كان يف حكم اهللا زجنبيال ، وكانت العرب تستلذ من الـشراب مـا ميـزج          
بالزجنبيل لطيب رائحته ألنه حيذو اللسان ويهضم املأكول ، فرغبوا يف نعيم اآلخرة مبا اعتقدوه               

  ) .١٤٢ـ١٩/١٤١(تفسري القرطيب . اهـ . اية النعمة والطيب 
الزجنبيل حار يف الثانية،رطب يف األوىل ،مسخن معني على هضم          : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل       

الطعام،ملني للبطن تليينا معتدالً ،نافع من سدد الكبد العارضة عن الربد والرطوبة،ومن ظلمـة              
لرياح الغليظة احلادثة يف    البصر احلادثة عن الرطوبة أكال واكتحاال معني على اجلماع،وهو حملل ل          

األمعاء واملعدة،وباجلملة فهو صاحل للكبد واملعدة البارديت املزاج،وإذا أخذ منه مع الـسكر وزن           
درمهني باملاء احلار أسهل فضوال لزجة لعابية،ويقع يف املعجونات اليت حتلل البلغم وتذيبه،واملزي             

ة والكبد ويعني على االستمرار،وينشف     منه حار يابس يهيج اجلماع ويزيد املين، ويسخن املعد        
  ،) ٤/٢٩٣" (زاد املعاد. "ا هـ . البلغم الغالب على البدن ويزيد يف احلفظ ويوافق برد الكبد 

وأخرب سبحانه أن هلم شرابا آخر ممزوجا من الزجنبيل ملا فيه من طيب الرائحة ولـذة الطعـم                  
 وتطهري األجواف وهلذا وصفه سـبحانه  واحلرارة اليت توجب تغري برد الكافور وإذابة الفضالت      

  ) .١/٧٠" (رسالة يف املعاين املستنبطة. "بكونه شرابا طهورا أي مطرها لبطوم 
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وأنا أقول ما يناسب اخللقة والشرعة وتصدقه التجربة بيـت ال           : قال ابن العريب رمحه اهللا تعاىل       

  . ولون يف قوم مثلهزبيب فيه جياع أهله ، وأهل كل قطر يق
  ) .٣/٢٠٩(فيض القدير 

الزبيب حار رطب يف األوىل ، وحبه بارد يابس ، وهو كالعنب املتخذ منه احللو منـه حـار                   
  ).٣/٢٧" (اآلداب الشرعية.واألبيض أشد قبضاً من غريه .،واحلامض والقابض بارد 

ـ        : قال ابن قيم اجلوزية      صب ويطفـئ الغـضب     نعم الطعام  الزبيب يذهب النصب ويشد الع
ويصفى اللون ويطيب النكهة ، وهذا أيضا ال يصح فيه شيء عن رسول اهللا ، وبعـد فـأجود                   
الزبيب ما كرب جسمه ومسن شحمه وحلمه ورق قشره ونزع عجمه وصغر حبه ، وجرم الزبيب                
حار رطب يف األوىل وحبه بارد يابس وهو كالعنب املتخذ منه احللو منه حار ، واحلامض قابض 

رد واألبيض أشد قبضا من غريه ، وإذا أكل حلمه وافق قصبة الرئة ، ونفع من السعال ووجع                  با
الكلى واملثانة ، ويقوى املعدة ويلني البطن ، واحللو اللحم أكثر غذاء من العنب وأقل غذاء من                 

بد التني اليابس ، وله قوة منضجة هاضمة قابضة حمللة باعتدال ، وهو باجلملة يقوى املعدة والك               
والطحال ، نافع من وجع احللق والصدر والرئة والكلى واملثانة ، وأعدله أن يؤكل بغري حبـه                 
وهو يغذي غذاء صاحلا ، وال يسدد كما يفعل التمر ، وإذا أكل منه بعجمه كان أكثر نفعـا                   
للمعدة والطحال والكبد ، وإذا لصق حلمه على األظافر املتحركة أسرع قلعها ، واحللو منه وما                

 عجم له نافع ألصحاب الرطوبات والبلغم ، وهو خيصب الكبد وينفعها خباصيته ، وفيه نفع                ال
من أحب أن حيفظ احلديث فليأكل الزبيب ، وكان املنصور يذكر عن            : للحفظ ، قال الزهري     

  ).٢٤٦ـ٢٤٥(الطب النبوي.اهـ. جده عبد اهللا بن العباس عجمه داء وحلمه الدواء 
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  ) ٢٢٢:البقرة.(}ِإنَّ اللَّه يِحب التواِبني ويِحب الْمتطَهِرين  {: قال تعاىل

  ."لو ال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالٍة" : eعنه " الصحيحني"ويف 
يف الطهارة  ) ٢٥٢(باب السواك يوم اجلمعة ، ومسلم       :يف اجلمعة   ) ٢/٣١٢(أخرجه البخاري   

   .tمن حديث أيب هريرة . ب السواك با:
   ."كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" ،eأنه : وفيهما 
  .وشاص فاه بالسواك أي غسله ونظفه بالسواك . أي يغسل :يشوص

  ) .٢٥٢(، ومسلم ) ٢/٣١٢(أخرجه البخاري 
  ."السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" : eتعليقاً عنه " صحيح البخاري"ويف 
قال أهل اللغة السواك بكسر السني وهو يطلق على الفعل وعلى العـود الـذي               : النووي  قال  

  .يتسوك به وهو مذكر قال الليث وتؤنثه العرب 
مث أن السواك مستحب يف مجيع األوقات ولكن يف مخسة أوقات أشد استحبابا أحدها              : مث قال   

من مل جيد ماء وال ترابا الثاين عند        عند الصالة سواء كان متطهرا مباء أو بتراب أو غري متطهر ك           
الوضوء الثالث عند قراءة القرآن الرابع عند االستيقاظ من النوم اخلامس عند تغري الفم وتغـريه                
يكون بأشياء منها ترك األكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة ومنها طول الـسكوت                

  ) .١٤٣ـ٣/١٤٢(شرح النووي . ا هـ . ومنها كثرة الكالم 
  .لسواك يكون سبب لرضى الرب ، وهو مطهرة للفم ا

باب سواك الرطب واليابس للصائم ، من حديث : يف الصوم ) ٤/١٣٧(أخرجه البخاري تعليقاً 
  .عائشة رضي اهللا عنها 

  ."ال ينام إال والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك eوكان "
  .مع أخرجه أمحد يف مسنده ، وصححه األلباين صحيح اجلا
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يطيب الفم ، ويشد اللثة ، ويقطع البلغم : ويف السواك عدة منافع    : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
، وجيلوا البصر ، ويذهب باحلفر ، ويصح املعدة ، ويصفي الصوت ، ويعني على هضم الطعام ،   

ـ                رب ،  ويسهل جماري الكالم ، وينشط للقراءة ، والذكر والصالة ، ويطرد النوم ، ويرضي ال
ويعجب املالئكة ، ويكثر احلسنات ، ويستحب كل وقت ويتأكد عنـد الـصالة والوضـوء                
واالنتباه من النوم وتغري رائحة الفم ، ويستحب للمفطر والصائم يف كل وقت لعموم األحاديث               
فيه وحلاجة الصائم إليه وألنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة يف الصوم أشد من طلبها يف الفطر                

رأيت ": قال   t طهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله ، ويف السنن عن عمر بن            وألنه م 
يستاك أول النهار   : "قال ابن عمر  : وقال البخاري    . "رسول اهللا ما أحصى يستاك وهو صائم      

، وأمجع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا واملضمضة أبلغ من  السواك " وأخره
يف التقرب إليه بالرائحة الكريهة وال هي من جنس ما شرع التعبد به وإمنـا               ، وليس هللا غرض     

ذكر طيب اخللوف عند اهللا يوم القيامة حثا منه على الصوم ال حثا منه على إبقاء الرائحة بـل                   
الصائم أحوج إىل السواك من املفطر وأيضا فان رضوان اهللا أكرب من استطابتة اخللـوف لفـم                 

  ).٢٤٩ص(لنبوي الطب ا.ا هـ .الصائم
وانتشر بني الناس وخصوصاً العوام منهم أنه ال جيوز للصائم أن يتسوك ؟ وهذا خطأ ،                : قلت  

 كان يتسوك يف كل أحواله ويف كل األوقـات ،   eوقد علمنا من األحاديث املتقدمة أن النيب 
ـ                 سواك مـن  وذا قال السلف ، وقد علمنا من كالم ابن قيم اجلوزية آنفاً أن الصائم أحوج لل

  .واهللا أعلم . املفطر ، لتغري رائحة فمه بسبب الصيام 
  :ما يلي ) ٢٢٦ـ٢٢٥ص(جاء يف كتاب اإلبداعات الطبية 

  .شغل السواك أذهان أساتذة طب األسنان يف العامل بعد أن عرفوه 
 فأجريت التجارب يف املعهد الوطين للصحة يف أمريكا على املستخلصات النباتية للسواك أكدت 

عليتها يف مكافحة سرطان الفم نظراً الحتوائها على مركبات متنع منو بعض أنواع األمـراض               فا
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السرطانية ، وأن الذين يستعملون السواك بصفة منتظمة حيتمل أن يكونوا أقل تعرضاً لإلصـابة               
  . بسرطان الفم من الذين ال يستعملون السواك 

ت استعمال السواك ، اتضح منها وجود       دراسة على تأثريا  ) ١٩٨١(أجريت يف الباكستان عام     
  .مواد فعالة يف السواك تقلل أو متنع اإلصابة بسرطان الفم 

ملعرفة مدى فاعلية السواك يف نظافة األسنان       ) ١٩٨٠(وأجريت دراسة طبية يف جنوب غانا عام        
إلصابة   فاكتشفوا مدى فاعلية السواك يف الوقاية من ا…واللثة وتقليل نسبة التسوس يف األسنان 

  .بتسوس األسنان 
وبناء على هذه الدراسات تسابقت الشركات العاملية على صناعة املعاجني أو املساحيق لتنظيف             

حيث ) نيم(و معجون   ) ساركان(األسنان اليت حتتوي على خالصة السواك ، وأشهرها معجون          
ا تأثريات عظيمـة يف     تؤكد هذه الدراسات املنتجة هلذه املعاجني أن املواد الفعالة يف السواك هل           

تقليل التهابات اللثة ، وميكن االستفادة منها أيضاً يف عالج جروح اجللد اخلارجية من اجلسم ،                
  .       بتصرف . اهـ . والكثري من االلتهابات واألمراض اجللدية 

 
    ."ة كان يدعى إىل خبز الشعري و اإلهالة السنخeأن النيب "،  t عن أنس 

   ) .٤٩٣٩(صحيح اجلامع حديث رقم 
كان جيلس على األرض و يأكل على األرض و يعتقل  eإن رسوهللا ":  tوعن ابن عباس 

    . " الشاة و جييب دعوة اململوك على خبز الشعي
   ) .٤٩١٥(صحيح اجلامع حديث رقم 

جيدون عشاء و كان كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا و أهله ال  eإن رسول اهللا ":  tوعنه 
    .  "أكثر خبزهم خبز الشعي

   ) .٤٨٩٥(صحيح اجلامع حديث رقم 
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 إذا أخذ أحداً من أهله الوعك ، أمر eكان رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
إنه لريتو فؤاد احلزين ويسرو : "باحلساء من الشعري ،فصنع ،مث أمرهم فحسوا منه ،مث يقول 

  ".تسروا إحداكن الوسخ باملاء عن وجههافؤاد السقيم كما 
باب ما يطعم املريض    : باب التلبينة ،والترمذي يف الطب      :يف الطب   ) ٣٤٤٥(أخرجه ابن ماجة    

، ويف سنده أم حممد والدة حممد بن السائب ،مل يوثقها غري ابن حبان ،وباقي               ) ٦/٣٢(،وأمحد  
ضعيف ابن ماجة برقم . صحيح هذا حديث حسن : ومع ذلك فقد قال الترمذي    .رجاله ثقات   

)٧٤٧. (  
 ، وهـو    "التلبينة جممة لفؤاد املريض ، تذهب ببعض احلزن       : "ويف الباب عن عائشة مرفوعاً      

  .متفق عليه 
  .يشده ويقويه  :يرتو

  .يكشف ويزيل :ويسرو
وهو مربد، مرطب ،يكسر ِحدةَ األخالط ويدر البول وينفع من احلميات احلادة ويولـد دمـاً                

 ،ويسكن العطش ،وجيلو ويسرع نفوذه يف األعظاء ،وخيرج عن املعدة واملعـي بـسرعة    معتدالً
،وتستفرغ معه األخالط احملترقة ،وهو يضر باألحشاء الباردة ،وينفخ ،وهـو رديء للمعـدة              

  ).٣/٣٢" (اآلداب الشرعية."الباردة ،ويدفع ضرره السكر
أنه أول : النجيلية اليت منها القمح وقيل       جنس نباتات زراعية ،حبية ،سنوية ،يف الفصيلة      : الشعري  

  .)٦٣"(ألغذية الطبيعية واألعشابكتاب العالج با."نبات زرع وعرفته حضارات العامل القدمي 
فإن يف ماء  الشعري من التربيد والتغذية والتلطيف والتليني وتقوية الطبيعة            : قال ابن قيم اجلوزية     

ول السلق فهذا من أوفق الغذاء ملن يف معدته ضـعف  ما هو أصلح للناقة وال سيما إذا طبخ بأص 
  ) .٨٣(الطب النبوي . ا هـ . وال يتولد عنه من األخالط ما خياف منه 

إذا شئت منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعري ، سيما إذا كان خنالة فإنه : قال املوفق البغدادي   
ان أحلى وأقوى نفوذا ، تنبيه قـال        جيلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفا ، وإذا شرب حارا ك          
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النافع هو ما يعني على بلوغ الشيء كالفضيلة والسعادة واخلري والشفاء ، والنافع يف              : الراغب  
الشيء ضربان ،  ضروري وهو ما ال ميكن الوصول إىل املطلوب إال به كالعلم والعمل الصاحل                 

الذي قـد يـسد غـريه مـسده         للمكلف يف البلوغ إىل النعيم الدائمي ، وغري ضروري وهو           
  ) . ٤/٣٣٨(فيض القدير . ا هـ . كالسكنجبني يف كونه نافعا يف قمع الصفراء 

 
  ) ٢٩:الواقعة (}وطَلٍْح منضوٍد {:قال اهللا تعاىل

وهو حار رطب ،أجوده النضيج احللو ،ينفع من خشونة         :الطلح  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
ر والرئة والسعال ،وقروح الكليتني ،واملثانة ،ويدر البول ،ويزيد يف املين ، وحيرك الشهوة              الصد

للجماع ، ويلني البطن ، ويؤكل فبل الطعام ، ويضر املعدة ويزيد يف الصفراء والبلغم ، ودفـع                  
  ) .٣١٠ـ٤/٣٠٩(زاد املعاد .ضرره بالسكر أو العسل 

 
  ). ٣٤( يس } وجعلْنا ِفيها جناٍت ِمن نِخيٍل وأَعناٍب وفَجرنا ِفيها ِمن الْعيوِن  {:قال اهللا تعاىل

  ) .٣٥:يـس (}ليأْكُلُوا ِمن ثَمِرِه وما عِملَته أَيِديِهم أَفَال يشكُرونَ { 
أَحِدِهما جنتيِن ِمن أَعناٍب وحفَفْناهما ِبنخٍل      واضِرب لَهم مثَالً رجلَيِن جعلْنا لِ      {: وقال تعاىل   

  ) .٣٢:الكهف  (} وجعلْنا بينهما زرعاً
ال يقولن أحدكم العنب والكرم ، فإن الكرم هو الرجل املـسلم ، وقولـوا            " : eقال النيب   

  ).٢٢٤٨(و)٢٢٤٧(، ومسلم برقم ) ٦١٨٣(أخرجه البخاري برقم . " العنب واحلبلة
نعم الطعام الزبيب ، يطيـب النكهـة        ":  قال   eعن سعيد بن زياد بن أيب هند أن الرسول          

  .عالء الدين الكحال / األحكام النبوية ."ويذهب البلغم
إن بعض العلماء يعترب العنب يف نفس املستوى الغذائي للنب احلليب ،            :  قال الدكتور حممد سامل   

وبالرغم مـن ذلـك     .. لعنب خصائص ال توجد يف احلليب       بينما يؤكد البعض اآلخر أن يف ا      
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االختالف إن معظم علماء الكيمياء احليوية متفقون على أمهية فائدة العنب يف بناء أنسجة اجلسم 
  ).٢٤٣(اإلبداعات الطبية . اهـ . وعالج الكثري من األمراض 

  ".قيت الدنيالو أخذت منها عنقوداً أو قطفاً ألكلتم ما ب: " قال eوثبت عن النيب 
  ).٩٠٧(،ومسلم)٤٨٧(أخرجه البخاري 

جيد الغذاء ، مقو للبدن ،يسمن بسرعة ، ويولـد دمـاً        : العنب :قال ابن مفلح رمحه اهللا تعاىل       
 املعدة  جيداً ويزيد يف اإلنعاظ ،وينفع الصدر والرئة وهو منفخ مطلق للبطن ، واحلامض منه يربد              

  ).٣/٣٧ ("اآلداب الشرعية". اهـ .ويكسر القيء 
باردة يابسة ،ورقها وعالئقها وعرموشها مربد يف آخـر الدرجـة األوىل ،وإذا    :وشجرة العنب   

دقّت وضمد ا من الصداع سكنته من األورام احلارة والتهاب املعدة ، وعصارة قـضبانه إذا                
وكذا إذا مضغت عروقها الرطبة ، وعصارة ورقها تنفـع          .شربت سكنت القيء وعلقت البطن      

  .روح األمعاء ونفث الدم وقيئه ووجع املعدة من ق
وقوة .ورماد قضبانه إذا تضمد به اخلل ودهن الورد والسذاب نفع من الورم العارض يف الطحال 

دهن زهرة الكرم قابضةٌ شبيهة بقوِة دهن الـورد ،ومنافعهـا تقـرب مـن منـافع النخلـة                   
  ).٤٣ـ٣/٤٢"(اآلداب الشرعية."لكثرا

  . وأغلظ وأبطأ اضاماً من األمحر أبرد: والعنب األبيض
كتـاب العـالج    ."أشد حراً وألطف ، والعنب الغض يعين احلصرم ، بارد يـابس             : واألسود

  ) .٧٦(باألغذية الطبيعية واألعشاب 
عرفـه  . أصله من آسيا أدخله الفينيقيون إىل جزر األرخبيل ، وجزائر اليونان وصقلية              : العنب

اعتربته .ه يف األساطري واحلكايات ، وروي يف أخبار اهلند والصني           البشر منذ القدم ، ورد ذكر     
عرفت للعنب أنواع كثرية من أيـام       . بعض الشعوب رمزاً للخصب مع حبوب القمح الناضج         

العنب مفيد يف حاالت سوء اهلضم ، والقبض والبواسري ، واحلصاة الكبدية            . نوح عليه السالم    
 ومضاد لاللتهابات ، سريع اهلضم ذو طاقـة عـضلية           مغذ مرطب للجوف  . واحلصاة البولية   
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. اهــ   . وعصبية للسموم ، مقو للكبد اكتشف الطب حديثاً أمهية العنب ملرض الـسرطان              
  .العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب 

 أنه كان حيب العنب والبطيخ،وقد ذكر اهللا سبحانه العنب يف           eويذكر عن رسول اهللا     : عنب  
به يف مجلة نعمه اليت أنعم ا على عباده يف هذه الدار ويف اجلنة،وهو مـن                ستة مواضع من كتا   

أفضل الفواكه وأكثرها منافع،وهو يؤكل رطبا يابسا وأخضر ويانعا،وهو فاكهة من الفواكـه             
وقوت من األقوات وأدم مع اإلدام ودواء مع األدوية وشراب مع األشربة،وطبعه طبع احلبـات               

الكبار املائي واألبيض أمحد من األسود إذا تساويا يف احلالوة،واملتروك          احلرارة والرطوبة،وجيدة   
بعد قطفه يومني أوثالثة أمحد من املقطوف يف يومه، فإنه منفخ مطلق للبطن واملعلق حىت يضمر                
قشره جيد للغذاء مقو للبدن وغذاؤه كغذاء التني والزبيب،وإذا ألقىعجم العنب كان أكثر تلينا              

ار منه مصدع للرأس،ودفع مضرته بالرمان املز ومنفعة  العنب يـسهل الطبـع              للطبيعة، واإلكث 
ويسمن ويغذو جيده غذاء حينا،وهو أحد الفواكه الثالث اليت هي ملك الفواكه وهو الرطـب               

  ).٢٦٣-٢٦٢(الطب النبوي. . اهـ.والتني  والعنب
  

 
 { }َ  ِضعن أَوالدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَنْ يِتم الرضـاعة         والْواِلدات ير  {:قال اهللا تعاىل  

  ) .٢٣٣:البقرة (} فَِإنْ أَرادا ِفصاالً عن تراٍض ِمنهما وتشاوٍر فَال جناح علَيِهما
 }أُمه وهناً علَى وهٍن وِفصالُه ِفـي عـاميِن          ووصينا الِْأنسانَ ِبواِلديِه حملَته      {:وقال تعاىل   

  ) .١٤:لقمان(
ووصينا الْإنسانَ ِبواِلديِه ِإحساناً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وِفصالُه َ{:وقال تعاىل 

  ) .١٥:األحقاف (}ثَالثُونَ شهراً 
  ) .٧( القصص } وحينا ِإلَى أُم موسى أَنْ أَرِضِعيِهوأَ {:وقال تعاىل
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  ) .١٢: القصص(  }وحرمنا علَيِه الْمراِضع{: وقال تعاىل 
 ، أرادت أن ترضع وليدها عبد اهللا بن الزبري قال هلا            tويروى عن أمساء بنت أيب بكر الصديق        

  ."أرضعيه ولو مباء عينيك" : eالرسول 
إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه ، وأطعمنا خرياً منه ، وإذا               " : eقال رسول   

سقي لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه فإنه ليس شيء جيزي من الطعام والشراب إال            
  ."اللنب

ـ          : قال الدكتور خمتار سامل      ة أن الرضاعة الطبيعية تعطي األم الفرصة للتخلص من خمزون الطاق
والشحم املتراكم يف اجلسم أثناء فترة احلمل فإذا مل تقم األم بإفراز لنب الثدي بانتظام إلرضـاع             

يرتفع معـدل وزـا وتـصاب       وليدها فإن الطاقة املتراكمة يف جسمها سوف تزداد تركماً و         
  .بالسمنة

ة فـالوب   كما أن الرضاعة من األم متنع يف كثري من احلاالت خروج البويضة األنثوية إىل قنـا               
وبالتايل تساعد على انقطاع الدورة الشهرية لألم ومتنع احلمل وبذلك حيصل الطفل الوليد على              

  ).١٧٠(اإلبداعات الطبية. اهـ . أطول فترة من العناية قبل حدوث محل آخر 
فلنب األم هو الغذاء الفيزيولوجي لطفل اإلنسان ، وما عـداه           : وقال الدكتور حممد علي احلاج      

ص ألطفال احليوان الذي ينتج ذلك اللنب ، وسبب ذلك هو أن لنب األم يتناسب متاماً                فهو خمص 
  .مع حاجات الطفل الفيزيولوجية ومتطلباته احليوية 

، ففي األيام األوىل الثالثة     دةإن إفراز اللنب ال يتم إال يف اليوم الثالث أو الرابع بعد الوال            : مث قال 
 أو  colostrum)(الصفرة ويدعي الصمغة ، أي كولوسـتروم        يفرز الثدي سائالً لزجا مييل إىل       

  .لبأ
  ) :الصمغة(تركيب اللبأ 

  : حيتوي اللبأ على املواد التالية 
  .ـ بروتينات ١



 ١٦٥

  .ـ أمالح معدنية بنسبة أكرب مما يف النب ٢
  .ـ سكر ٣
  .ـ دهنيات بنسبة أقل مما يف اللنب ٤

  ) .ALBUMINE(لوالربوتينات يف اللبأ هي يف الغالب من نوع الزال
وميتاز اللبأ عن اللنب العادي يف أن الكازيني املوجود فيه أقل من الكازيني املوجـود يف اللـنب                  

والكريات املوجودة يف اللبـأ     . العادي ، وهذا ما جيعله يتخثر بسرعة مبجرد تسخينه على النار            
ولود إسهاالً يساعده على    أكرب حجماً منها يف اللنب العادي ، وهذا ما جيعل اللبأ حيدث عند امل             

غـذاؤك   "…مـن جوفـه       ) meconium(، أي إخراج العقـي أو امليكونيـوم         " التزفيت"
  ) .٤٢٠ـ٤١٤ص"(حياتك

     
 
 

  ) .٢١:الواقعة (}ولَحِم طَيٍر ِمما يشتهونَ  {: قال اهللا تعاىل
  ".أكل اللحم ،وأكل حلم دجاج " eي ،أن النيب عن أيب موسى األشعر

  .من حديث أيب موسى األشعري) ٩) (١٦٤٩(،ومسلم )٤٣٨٥(أخرجه البخاري 
كمل من الرجال كثري و مل يكمل من النـساء  : " قال e ، عن رسول اهللا  tعن أيب موسى 

ثريد على إال آسية امرأة فرعون و مرمي بنت عمران و إن فضل عائشة على النساء كفضل ال    
    " .سائر الطعام

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد علـى  ":  قال eورواية عن أنس بن مالك ،عن النيب      
  .من حديث أنس بن مالك) ٢٤٤٦(،ومسلم )٣٣٧٠(أخرجه البخاري ".سائر الطعام

 الثريد من اخلبز ، والثريـد مـن         eكان أحب الطعام إىل رسول اهللا       ": عن ابن عباس قال     
  ) .٣٧٨٣(أخرجه أبو داود " . احليس
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    . " يف اجلماعة و الثريد و السحور : الربكة يف ثالثة : " e ، عن النيب t  وعن سلمان 
   ).٢٨٨٢(حديث رقم " صحيح اجلامع"

أيهما أفضل ،ويتوجـه أن اللحـم       :فاللحم سيد األدام ، واخلبز أفضل القوت ،واختلف الناس          
أَتستبِدلُونَ الَِّذي هو أَدنى    َ  {: أشبه جبوهر البدن ولقوله تعاىل     أفضل؛ألنه طعام أهل اجلنة ،وألنه    

  ) .٦١:البقرة (}ٌ ِبالَِّذي هو خير
  ).٤١٤(اآلداب الشرعية .أكل اللحم يزيد يف البصر : وقال حممد بن واسع

  ).٤١٤(اآلداب الشرعية .أكل اللحم يزيد سبعني قوة : وقال الزهري
اآلداب الـشرعية   .إدمان اللحم    : جتعلوا  أجوافكم مقربة للحيوان ،يعين        ال: وقد قال أبقراط    

)٤١٥.(  
اللحوم ال تصلح للمبتلى ،وإدمان اللحم يورث االمتالء وحيتـاج إىل الفـصد              :وقال األطباء   

اآلداب . ،واللحم األمحر أغذى من السمني وأقل فضوالً ،واألجود املتوسط بني السمني واهلزيل 
  ).٢/٤١٥(الشرعية 

 
أحسن إىل غنمك ،وامسح الرعام عنها ،وأطـب مراحهـا          ": عن أيب هريرة ،أنه قال لرجل       

وصل يف ناحيتها فإا من دواب اجلنة ،والذي نفسي بيده ليوشك أن يأيت على الناس زمان                
  ".تكون الثُّلةُ من الغنم أحب إىل صاحبها من دار مروان

ومن طريق  .ضمن خرب وفيه قصة ،وإسناده صحيح       ) ٩٣٤ـ٢/٩٣٣" (املوطأ"أخرجه مالك يف    
  ).٢٧٥" (األدب"مالك أخرجه البخاري يف 

  .املخاط:والعني املهملة .بضم الراء :الرعام 
غليظ عسر اهلضم بطيء االحندار ،يولد دماً غليظـاً منتنـاً   .وأفضل ما أكل منه يف فصل الربيع        

  ).٤١٨( اآلداب الشرعية.لشديدصلح ألهل الكد والتعب اسوداوياً ،ال ي



 ١٦٧

حار يابس يقوي شهوة اجلماع ،وبعره يطلي به الكلف والنمش ويقلع بيـاض             : "حلم الضب "
  .العني ،وإذا دق حلمه ووضع على موضع الشوكة اجتذا 

كثري الغذاء ،يقوي البدن ويغذيه بسرعة ،ويصلح ملن استفرغ بدنه ،غري أنـه             :"اللحم املشوي "
اآلداب .يكاد يستويل عليه اهلـضم عـن آخـره وال ينبغـي علـى طعـام                 عسر اهلضم ال    

  ).٤٢٠(الشرعية
 حلماً يف املسجد قد شوي ،فمسحنا أيدينا        eأكلنا مع النيب    ": وعن عبد اهللا بن احلارث قال       

  ".باحلصباء ،مث قمنا نصلي ومل نتوضأ
ــد   ــه أمح ــة  ) ١٩١و٤/١٩٠(أخرج ــن ماج ــذي يف ) ٣٣١١(و)٣٣٠٠(واب والترم

  ).١٦٦"(ائلالشم"
اآلداب .حارة رطبة ،الدم املتولد ،منها حممود ،ينبغي أن تعمل مبا يلطفها كالزيت وحنوه            :"كبد"

  ).٤٢٢(الشرعية
  .رواه ابن ماجة".أطيب اللحم حلم الطري":  قال eعن النيب :"حلم الطري"

وحلـم  أحر وأيبس من حلوم ذوات األربع ، فلحم الدجاج والديوك حار معتدل ،              : حلم الطري   
  .الفراريخ الذكور أحر وألطف ومرقتها تلني البطن 

  .مجع فرخ وهو صغري الطري : الفراريخ 
أجنحته أخف ،كثري الرطوبة واحلرارة ،ولعله أرطب الطري احلامي وشحمه أفـضل            :"حلم البط "

شحوم الطري ،يسكن األوجاع واللذغ يف عمق البدن وحلمه يصفي اللون والصوت،يزيد يف الباه 
.                     اضم غذّى كثرياً ،بطيء اهلضم ،ثقيل ،كثري الفضول ،سـريع إىل حـدوث احلميـات                 إذا

  ).٢/٤٢٣(اآلداب الشرعية 
أحر وأغلظ من مجيع الطري األهلي ، وحلم احلمام حار رطب ينفع الكليتني ويزيد يف  : حلم البط

  ) .حارة حديدة (مجيع الطري وأخف ما يف الطري اجلناح والصدر وبطون . املين والدم 
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حنرنا فرسا فأكلناه على عهد     : "ثبت يف الصحيح عن أمساء رضى اهللا عنها قالت           : حلم الفرس 
 أخرجـاه يف    "أنه أذن يف حلوم اخليل وى عن  حلوم احلمـر          "وثبت عنه    .  "eرسول اهللا   

 قاله أبـو داود      أنه ى عنه   t، وال يثبت عنه حديث املقدام بن معد بن يكرب           "الصحيحني"
وغريه من أهل احلديث ، واقترانه بالبغال واحلمري يف القرآن ال يدل على أن حكم حلمه حكـم           
حلومها بوجه من الوجوه كما ال يدل على أن حكمها يف السهم يف الغنيمة حكم الفرس ، واهللا                  

ات ، وليس يف قوله سبحانه وتعاىل يقرن الذكر بني املتماثالت تارة وبني املختلفات وبني املتضاد
لتركبوها ما مينع من أكلها كما ليس فيه ما مينع من غري الركوب من وجوه االنتفاع ، وامنا نص 
على أجل منافعها وهو الركوب ، واحلديثان يف حلها صحيحان ال معارض هلما وبعد فلحمها               

 الرافـضة   حار يابس غليظ سوداوى مضر ال يصلح لألبدان اللطيفة ، حلم اجلمل فرق ما بـني               
وأهل السنة ، كما أنه أحد الفروق بني اليهود وأهل اإلسالم ، فاليهود والرافضة تذمه وال تأكله   

.  وأصحابه حضرا وسفرا e، وقد علم باالضطرار من دين اإلسالم حله وطاملا أكله رسول اهللا 
  ) .٢٩٣ـ٢٩٢(الطب النبوي 

اء وهو ملن اعتاده مبنـزلة حلم الـضأن ال         وحلم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذ        
يضرهم البتة وال يولد هلم داء ، وإمنا ذمه بعض األطباء بالنسبة إىل أهل الرفاهية من أهل احلضر                  
الذين مل يعتادوه فان فيه حرارة ويبسا وتوليدا للسوداء وهو عسر اهلضم ، وفيه قوة غري حممودة                 

ديثني صحيحني ال معارض هلما وال يصح تأويلـهما         ألجلها أمر النيب بالوضوء من أكله يف ح       
بغسل اليدين ألنه خالف املعهود من الوضوء يف كالمه لتفريقه بينه وبني حلم الغنم فخري بـني                 
الوضوء وتركه منها وحتم الوضوء من  حلوم   اإلبل ، ولو محل الوضوء على غسل اليد فقـط                    

 آكلها قد ال يباشر أكلها بيده بأن يوضع حلمل على ذلك قوله من مس فرجه فليوضأ وأيضا فان
يف فمه فإن كان وضوءه غسل يده فهو عبث ،ومحل لكالم الشارع على غري معهوده وعرفه ،                 

 ترك الوضوء مما مست النـار       eوال يصح معارضته حبديث كان آخر األمرين من رسول اهللا           
 أن اجلهة خمتلفـة فـاألمر       لعدة أوجه أحدمها أن هذا عام واألمر بالوضوء منها خاص ، الثاين           
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بالوضوء منها كوا حلم إبل سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قديدا وال تأثري للنار يف الوضـوء ،                   
وأما ترك الوضوء مما مست النار ، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء فأين أحدمها من                  

ى لسبب الوضوء وهو كونه     اآلخر هذا فيه إثبات سبب الوضوء وهو كونه حلم إبل وهذا فيه نف            
ممسوس النار فال تعارض بينهما بوجه الثالث أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عـن صـاحب                  
الشرع وإمنا هو إخبار عن واقعة فعل يف أمرين أحدمها متقدم على اآلخر كما جاء ذلك مبينا يف           

 وصلى مث قربوه  حلما فأكل مث حضرت الصالة فتوضأ  eنفس احلديث أم قربوا إىل رسول اهللا        
إليه فأكل مث صلى ومل يتوضأ فكان آخر األمرين منه ترك الوضوء مما مست النار هكذا جـاء                  
احلديث فاختصره الراوي ملكان االستدالل فأين يف هذا ما يصلح لنسخ األمر بالوضوء منه حىت               

يف غايـة   لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما مل يصلح للنسخ ، ووجب تقدمي اخلاص عليه وهذا                
  .الظهور حلم الضب تقدم احلديث يف حله وحلمه حار يابس يقوى شهوة اجلماع 

أصلح الصيد وأمحده حلما ، وهو حار يابس وقيل معتدل جدا نـافع لألبـدان                :  حلم الغزال 
  . املعتدلة الصحيحة وجيدة اخلشف 

 صـاحب القـانون     حار يابس يف األوىل جمفف للبدن صاحل لألبدان الرطبة ، قال          : حلم الظيب   
عن " الصحيحني"حلم األرنب ثبت يف . ،وأفضل حلوم الوحوش حلم الظيب مع ميله إىل السوداوية

أنفجنا أرنبا فسعوا يف طلبها فأخذوها فبعث أبو طلحة بوركها إىل            ": قال   tأنس بن مالك    
   ."رسول اهللا فقبله

د حلمها ما أكل مشويا ، وهو       حلم األرنب معتدل إىل احلرارة واليبوسة وأطيبها وركها ، وأمح         
  .يعقل البطن ويدر البول ويفتت احلصى ، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة 

أم كانوا مع رسول اهللا  " : t ، ثبت يف الصحيحني من حديث أيب قتادة حلم محار الوحش
e        يف بعض عمرة وانه صاد محار وحش فأمرهم النيب بأكله وكانوا حمرمني ومل يكن أبو قتادة  

  ." حمرما
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 وحلمه حار يابس "أكلنا زمن خيرب اخليل ومحر الوحش":  ويف سنن ابن ماجه ، عن جابر قال     
كثري التغذية ، مولد دما غليظا سوداويا إال أن شحمه نافع  مع دهن القسط لوجـع الـضرس                   
والريح الغليظة املرخية للكلى ، وشحمه جيد للكلف طالء ، وباجلملة فلحوم الوحش كلـها               

د دما غليظا سوداويا وأمحده الغزال وبعده األرنب حلوم األجنة غري حممودة الحتقان الـدم               تول
 ، ومنع أهل العراق أكله إال أن يدركه حيا          "ذكاة اجلنني ذكاة أمه   ": فيها وليست حبرام لقوله     

 فيذكيه ، وأولوا احلديث على أن املراد ا أن ذكاته كذكاة أمه وقالوا فهو حجة على التحـرمي       
وهذا فاسد ، فإن أول احلديث أم سألوا رسول اهللا فقالوا يا رسول اهللا نذبح الشاة فنجـد يف           

 وأيضا فالقياس يقتضي حله     ،" كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه      ": بطنها جنينا أفناكله فقال   
أشـار  فانه ما دام محال فهو جزء من أجزاء األم فذكاا ذكاة جلميع أجزائها ، وهذا هو الذي                  

 ، كما يكون ذكاا ذكاة سائر أجزائها ، فلو مل           "ذكاته ذكاة أمه  ": إليه صاحب الشرع بقوله     
  .تأت السنة الصرحية بأكله لكان القياس الصحيح يقتضي حله وباهللا التوفيق 

ذحبت لرسول اهللا شاة وحنن مـسافرون       ":  قال   tويف السنن من حديث بالل       : حلم القديد 
  ." لم أزل أطعمه منه إىل املدينةفقال أصلح حلمها ف

القديد أنفع من املكسود ويقوى األبدان وحيدث حكة ، ودفع ضرره باالبازير الباردة الرطبـة               
ويصلح األمزجة احلارة ، واملكسود حار يابس جمفف جيده من السمني الرطب يضر بـالقولنج               

  ) .٢٩٥ـ٢٩٤( النبويالطب. والدهن ويصلح للمزاج احلار الرطبودفع مضرته طبخه باللنب 
  ) ٢١:الواقعة( ]وحلِْم طَيٍر ِمما يشتهونَ[: قال اهللا تعاىل  : وحلوم الطري

إنك لتنظر إىل الطري يف اجلنة فتشتهيه فيخر مـشويا بـني    ": ويف مسند البزار وغريه مرفوعا    
اهني ، ومـا     ومنه حالل ومنه حرام ، فاحلرام ذو املخلب كالصقر ، والبازي ، والش             " .يديك

يأكل اجليف كالنسر ، والرخم ، واللقلق ، والعقعق ، والغراب األبقع واألسود الكبري ، وما ى 
عن قتله كاهلدهد ، والصرد ، وما أمر بقتله كاحلدأة ، والغراب ، واحلالل أصناف كثرية فمنه                 

و حـار   ، وه "  أكل حلم الدجاج   eأن النيب    " ، tالدجاج ، ففي الصحيحني من حديث أىب        
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رطب يف األوىل خفيف على املعدة سريع اهلضم جيد اخللط يزيد يف الدماغ واملـىن ويـصفى                 
الصوت وحيسن اللون ويقوى العقل ويولد دما جيدا وهو مائل إىل الرطوبة ، ويقال أن مداومة                
أكله تورث النقرس وال يثبت ذلك ، وحلم الديك أسخن مزاجا وأقل رطوبة ، والعتق منه دواء                 

 القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ مباء القرطم والقرفة والشبت وخـصيها حممـودة               ينفع
  . الغذاء سريعة االضام ، والفراريج سريعة اهلضم ملينة للطبع والدم املتولد منها دم لطيف جيد 

ار حار يابس يف الثانية خفيف لطيف سريع االضام مولد للدم املعتدل ، واإلكث             : حلم الدراج 
منه حيد البصر ، حلم احلجل والقبج يولد الدم اجليد سريع االضام ، حلم اإلوز حـار يـابس                   

حار رطب ،كثري الفـضول عـسر        : حلم البط .  رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثري الفضول      
  ) .١/٢٩٧(الطب النبوي .  االضام ، غري موافق للمعدة اهـ 

أكلت ":  قال   tة بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده          يف السنن من حديث بري     : حلم احلبارى 
  .  ، وهو حار يابس عسر االضام نافع ألصحاب الرياضة والتعب "مع رسول اهللا حلم احلبارى

يابس خفيف ، ويف حره وبرده خالف ، يولد دما سوداويا ، ويصلح ألصحاب            : حلم الكركي 
  .ومني مث يؤكل الكد والتعب ، وينبغي أن يترك بعد ذحبه يوما أو ي

 e ، أن الـنيب      tروى النسائي يف سننه من حديث عبد اهللا بن عمر            : حلم العصافري والقنابر  
ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه بغري حقه إال سأله عز وجل قيل يا رسـول اهللا                  : "قال  

ن الشريد  ويف سننه أيضا ، عن عمرو ب" .وما حقه قال تذحبه فتأكله وال تقطع رأسه وترمى به        
من قتل عصفورا عبثا عج إىل اهللا يقول يا رب أن فالنا ": عن أبيه قال مسعت رسول اهللا يقول 

 وحلمه حار يابس عاقل للطبيعة يزيد يف الباه ومرقه يلني الطبـع             " .قتلين عبثا ومل يقتلين ملنفعة    
وخلطها غـري   وينفع املفاصل ، وإذا أكلت أدمغتها بالزجنبيل والبصل هيجت شهوة اجلماع ،             

  .حممود 
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حار رطب ، وحشيه أقل رطوبة ، وفراخه أرطب وخاصة مـا ريب يف الـدور ،                  : حلم احلمام 
وناهضة أخف حلما وأمحد غذاء ، وحلم ذكورها شفاء من االسترخاء واخلدر والسكتة والرعشة  

  .م ، وكذلك شم رائحة أنفاسها وأكل فراخها معني على النساء وهو جيد للكلى يزيد يف الد
وحلوم   الطري كلها أسرع اضاما من املواشي وأسرعها اضاما اقلها غـذاء وهـى                : مث قال   

يف الصحيحني عن عبد اهللا بن       : اجلراد. الرقاب واألجنحة ، وأدمغتها أمحد من أدمغة املواشي         
:  ويف املـسند عنـه       " .غزونا مع رسول اهللا سبع غزوات نأكل اجلراد        ": قال   tأيب أوىف   

 يروى مرفوعا وموقوفا على ابن     " .لت لنا ميتتان ودمان احلوت واجلراد والكبد والطحال       أح"
   .tعمر 

وهو حار يابس قليل الغذاء ، وإدامة أكله تورث اهلزال ، وإذا تبخر به نفع من تقطـري البـول                   
وعسره وخصوصا للنساء ، ويتبخر به للبواسري ومسانه اليت ال أجنحة هلا تشوى وتؤكل للـسع                

: ويف إباحة ميته بـال سـبب قـوالن          . لعقرب ، وهو ضار لصحاب الصرع رديء اخللط         ا
فاجلمهور على حله ، وحرمه مالك ، وال خالف يف إباحة ميته إذا مات بـسبب كـالكبس                  

  ).١/٢٩٨(الطب النبوي . اهـ . والتحريق وحنوه 
 

إن آخر طعام أكله رسـول اهللا        : "عن البصل فقالت  عن عائشة رضي اهللا عنها ، أا سئلت         
  ).٣٨٢٩(، وأبو داود ) ٦/٨٩(أخرجه أمحد " . صكان فيه بصل

إن من أكل البصل والثوم والكراث ،فال يقربن مسجدنا ؛ فإن املالئكة تتأذى             : " ويف رواية 
  ). ٥٦٤(،ومسلم)٨٥٤(أخرجه البخاري . " مما يتأذى به بنو آدم 

رطب يف آخر الثالثة ،ينفع من      :يف الدرجة الرابعة ،وفيه رطوبة فضيلة ،وقيل        والبصل حار يابس    
تغري املياه ،ويدفع ريح السموم ،ويفتق الشهوة ويقوي املعدة ،ويهيج البـاه ،ويزيـد يف املـين                 
،وحيسن اللون ،ويقطع البلغم ،وجيلوا املعدة ،وإذا مشّه من شرب دواء مسهالً منعه من القـيء                

  ).٣/١٤"(اآلداب الشرعية."هب رائحة ذلك الدواء والغثيان ،وأذ
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عنها أا سئلت عن البصل "روى أبو داود يف سننه عن عائشة رضى اهللا  : قال ابن قيم اجلوزية     
أنه منع آكله مـن     " "الصحيحني"وثبت عنه يف    " إن آخر طعام أكله كان فيه بصل      : فقالت  

   ."دخول املسجد
ة فضلية ، وينفع من تغري املياه ، ويدفع ريح السموم ، ويفتق              والبصل حار يف الثالثة وفيه رطوب     

الشهوة ويقوى املعدة ، ويهيج الباه ويزيد يف املين، وحيسن اللون ويقطع البلغم وجيلو املعـدة ،                 
وبزره يذهب البهق ، ويدلك به حول داء الثعلب فينفع جدا ، وهو بامللح يقل الثآليل ، وإذا مشه 

نعه من القيء والغثيان واذهب رائحة ذلك الدواء ،وإذا تسعط مبائه نقى من شرب دواء مسهال م
الرأس ويقطر يف األذن لثقل السمع والطنني والقيح واملاء احلادث يف األذنني ، وينفع من املـاء                 
النازل من العينني اكتحاال يكتحل ببزره مع العسل لبياض العني ، واملطبوخ منه كثري الغذاء ينفع     

 والسعال وخشونة الصدر ويدر البول ، ويلني الطبع ، وينفع من عضة الكلب غـري                من الريقان 
الكلب إذا نطل عليها ماؤه مبلح وسذاب وإذا احتمل فتح أفواه البواسري فصل ، وأما ضرره فانه                 
يورث الشقيقة ويصدع الرأس ويولد أرياحا ، ويظلم البصر وكثرة أكله تورث النسيان ويفسد              

حة الفم والنكهة ويؤذى اجلليس واملالئكة وإماتته طبخا تذهب ذه املـضرات            العقل ويغري رائ  
  . منه ، ويف السنن أنه أمر آكله وآكل الثوم أن مييتهما طبخا 

عرف الثـوم منـذ القـدم       " الفوم"نبات معمر من فصيلة الزنبقيات وامسه عند العرب         : الثوم
امليالد ،والنقوش احملفورة على هرم اجليزة      ،واستفاد البشر من خصائصه منذ القرن اخلامس قبل         

سنة تذكر أن خصوص الثوم كانت توزع على العمال الذين عملوا يف بنـاء              )٤٥٠٠(بين منذ   
  .األهرامات ليأكلوها قبل البدء بالعمل فتعطيهم القوة وحتفظهم من األمراض

  ). ٥٤" (كتاب العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب"
وأهدى إليه طعام فيه ثوم فأرسل به إىل أىب أيوب األنصاري فقـال يـا             :ية  وقال ابن قيم اجلوز   

رسول اهللا تكرهه وترسل به إىل فقال إين أناجي من ال تناجى وبعد فهو حار يابس يف الرابعـة                   
ويسخن إسخانا قويا وجيفف جتفيفا بالغا نافعا للمربودين وملن مزاجه بلغمي وملن أشرف علـى          
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 جمفف للمىن مفتح للسدد حملل للرياح الغليظة هضم للطعام قاطع للعطش            الوقوع يف الفاجل وهو   
مطلق للبطن مدر للبول يقوم يف لسع اهلوام ومجيع األورام الباردة مقام الترياق وإذا دق عمل به                 
ضماد على ش احليات أو يف لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها ويسخن البدن ويزيد               

 وحيلل النفخ ويصفى احللق وحيفظ صحة أكثر األبدان وينفع من تغـري             يف حرارته ويقطع البلغم   
املياه والسعال املزمن ويؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا وينفع مع وجع الصدر من الربد وخيرج العلق 
من احللق وإذا دق مع اخلل وامللح والعسل مث وضع على الضرس املتآكل فتته وأسقطه وعلـى                 

دق منه مقدار درمهني واخذ مع ماء العسل اخـرج الـبلغم            الضرس الوجع سكن وجعه وإن      
والدود وإذا طلى بالعسل على البهق نفع ومن مضاره انه يصدع ويـضر الـدماغ والعيـنني                 
ويضعف البصر والباه ويعطش ويهيج الصفراء وجيفف رائحة الفم ويذهب رائحته أن ميضغ عليه  

ل عائشة على النساء كفضل الثريـد       ورق السذاب ثريد وثبت يف الصحيحني عنه أنه قال فض         
على سائر الطعام والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خبز وحلم فاخلبز افـضل القـوات                 
واللحم سيد اإلدام فإذا اجتمعا مل يكن بعدمها غاية وتنازع الناس أيهما أفضل والـصواب أن                

دن من كل ما عداه وهـو  احلاجة إىل اخلبز أكثر واعم واللحم اجل وأفضل وهو أشبه جبوهر الب  
أتـستبدلون  "طعام أهل اجلنة وقد قال تعاىل ملن طلب البقاء والقثاء والفوم والعدس والبـصل               

 وكثري من السلف على أن الفوم هو احلنطة وعلى هذا فاآلية            ،" الذي هو أدىن بالذي هو خري     
 قلـب النخـل   نص على أن اللحم خري من احلنطة واهللا سبحانه أعلم  حرف اجليم  مجار وهو          

وثبت يف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر قال بينا حنن عند رسول اهللا جلوس إذ أتى جبمار خنلة                   
فقال النيب إن من الشجر شجرة مثل الرجل املسلم ال يسقط ورقها احلديث واجلمار بارد يابس                

وثائرة الـدم   يف األوىل خيتم القروح وينفع من نفث الدم واستطالق البطن وغلبة املرة الصفراء              
وليس برديء الكيموس ويغذ وغذاء يسريا وهو بطيء اهلضم وشجرته كلها هلا منافع وهلذا مثلها 

 بالرجل املسلم لكثرة خريه ومنافعه جنب يف السنن عن عبد اهللا بن عمر أتى رسول eرسول اهللا 
 اهللا عنـهم     جببنة يف تبوك فدعا بسكني ومسى وقطع رواه أبو داود وأكله الصحابة رضى             eاهللا  
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بالشام والعراق والرطب غري اململوح جيد للمعدة هني السلوك يف األعضاء يزيد يف اللحم ويلني               
البطن تلينا معتدال واململوح أقل غذاء من الرطب وهو رديء للمعدة مؤذ لألمعاء والعتيق يعقل               

ويا كـان   البطن وكذا املشوي وينفع القروح ومينع اإلسهال وهو بارد رطب فإن استعمل مش            
أصلح ملزاجه فإن النار تصلحه وتعدله وتلطف جوهره وتطيب هلمه رائحته والعتيق املاحل حـار               
يابس وشيه يصلحه أيضا بتلطيف جوهره وكسر حرافته ملا جتذبه النار منه من األجزاء احلـارة                

وخلطـه  اليابسة املناسبة هلا واململح منه يهزل ويولد حصاة الكلى واملثانة وهو رديء للمعـدة               
   ) .٢٢٨ـ٢٢٣(الطب النبوي .  اهـ .بامللطفات اردأ بسبب تنفيذها له إىل املعدة

  ).٥٦٤(،ومسلم )٨٥٥(انظر صحيح البخاري .والثوم مذكور مع البصل يف احلديث 
وهو حار يابس يف الرابعة تسخينه وجتفيفه جداً ينفـع          : وقال ابن مفلح احلنبلي رمحه اهللا تعاىل        

ملن خيف عليه الفاجل ،جمفف للمين مفتح للسدد ،حيل النفخ ،ويهضم الطعـام             من الربد والبلغم    
،ويقطع العطش ،ويطلق البطن ، ويدر البول ،يقوم يف لسع اهلوام واألورام الباردة مقام الترياق               
،وإن جعل ضماداً نفع وجذب السم ، ويصفي احللق ،وينفع من تغيري املياه والسعال املزمن ومن 

وإن دق مع خلّ وملح وعسل وجعـل علـى          .برد ،وخيرج العلق من احللق      وجع الصدر من    
  ).٣/١٥" (اآلداب الشرعية."الضرس املتكل فتته وأسقطه ،وعلى الضرس الوجع أسكنه 

  
 

الباذجنان ملا أكل   " : t ، يف احلديث املوضوع املختلق على رسول اهللا          باذجنان : قال ابن القيم  
ذا الكالم مما يستقبح نسبته إىل آحاد العقالء فضال عن األنبياء وبعد ، فهـو نوعـان                 ، وه " له

أبيض وأسود وفيه خالف هل هو بارد أو حار ، والصحيح أنه حار ، وهو مولـد للـسوداء                   
والبواسري والسدد والسرطان واجلذام ، ويفسد اللون ويسده ، ويضر بـننت الفـم واألبـيض                

  ) .٢٢٤ـ٢٢٣(الطب النبوي . هـ ا. املستطيل عار من ذلك 
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  ).١:التني . (]والتني والزيتون[: قال اهللا تعاىل

لو : "وأكل منه ،وقال    " كلوا:" أُهدي له طبق من تني فقال        eأن النيب    ،   tعن أيب الدرداء    
قطـع  هذه؛ألن فاكهة اجلنة بال عجم ،فكلوا منـها ت        :إن فاكهةً نزلت من اجلنة،قلت    :قلت

  ".البواسري وينفع من النقرس
  ).٢٩٣ـ ٤/٢٩٢" (زاد املعاد."ويف ثبوت هذا نظر :قال ابن القيم 

وهو أغذى من   . وأجوده األبيض الناضج املقشر     .يابس  :وهو حار قليالً ،رطب يف الثانية ،وقيل      
 مجيع الفواكه ،ويسرع نفوذه ويسمن ويوافق الصدر ويسكن العطش ، الذي هو من بلغم ماحل              

،وينفع الكلى واملثانة وجيلوا رملها ،ويؤمن من السموم ،وينفع خشونة احللق وقـصبة الرئـة               
. ،ويغسل الكبد والطحال ،وينقي اخللط البلغمي من املعدة ،وينفع السعال املزمن ،ويزيد البول            

  ).٣/١٧" (اآلداب الشرعية. "ويف أكله على الريق منفعةٌ يف فتح جماري الغذاء:قال بعضهم 
التني ملا مل يكن التني بأرض احلجاز واملدينة مل يأت له ذكر يف السنة فإن : ال ابن قيم اجلوزية وق

أرضه تناىف أرض النخل ولكن قد أقسم اهللا به يف كتابه  لكثرة منافعه وفوائده والـصحيح أن                  
ناضج املقسم به هو التني املعروف ، وهو حار ويف رطوبته ويبوسته قوالن ، وأجوده األبيض ال               

القشر جيلو رمل الكلى واملثانة ويؤمن من السموم ، وهو أغذا من مجيع الفواكه ، وينفع خشونة          
احللق والصدر وقصبة الرئة ويغسل الكبد والطحال وينقى اخللط البلغمي من املعدة ويغذو البدن             

 اجلـوز   غذاء جيدا ، إال أنه يولد القمل إذا كثر منه جدا ويابسه يغذو وينفع العصب وهو مع                
واللوز حممود ، قال جالينوس ، وإذا أكل مع اجلوز والسذاب قبل أخذ السم القاتل نفع وحفظ                 

طبق من تني فقال كلوا وأكل منه وقال         eمن الضرر ، ويذكر عن أيب الدرداء أهدى إىل النيب           
  .لو قلت إن فاكهة نزلت من اجلنة قلت هذه ألن فاكهة اجلنة بال عجم

  ) .١/٢٢٧(الطب النبوي . اهـ 
  :منقوع التني للجهاز التنفسي وتقرحات الفم واللثة 
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أو اللنب املغلي يهدئ حـاالت احلميـات        _ خشاف_ تأكد للخرباء أن منقوع التني يف املاء        
واجلدري واحلصبة ويعترب عالجاً فعاالً اللتهابات اجلهاز التنفسي وخاصة احلنجرة والقـصبات            

تعمل منقوع التني كغرغرة ومضمضة لعالج تقرحات الفـم  اهلوائية والسعال الديكي ، كما يس    
  .واللثة 

  .وهو مهم جداً لتنقية الكليتني واملسالك البولية 
وأثبتت الدراسات الطبية أن املادة اللبنية اليت تسيل من سيقان مثار التني الغري ناضج حتتوي على                

بعـض األمـراض اجللديـة    عدة مواد مطهرة وفعالة كدهان لعالج أمراض الصدفية والقوباء و   
. األخرى حيث هلا خاصية تعقيم والتئام اجلروح والتقرحات وإبادة الفطريات وامليكروبـات             

  ) .٢٣٩ـ٢٣٨ص(اإلبداعات الطبية 
  

 
  ". جببنٍة يف تبوك ،فدعا بسكٍني ومسى وقطعeأُيت النيب ":  قال tويروى عن ابن عمر 

زاد "،أنظـر   ) ١٠/٦(،وأخرجه البيهقي يف الكـربى      ) ٣٨١٩(رقم  ب" سننه"رواه أبو داود يف     
  ).٤/٢٩٦" (املعاد

اجلنب الرطب بارد رطب يف الثالثة،مسمن      : قال األطباء   : قال ابن مفلح احلنبلي رمحه اهللا تعاىل        
ملني تلييناً معتدالً وهو غليظ يزيد يف اللحم،مولد للحصى والسدد،ويصلحه اجلوز والزيـت أو              

جيد للمعدة ،واحلريف منه العتيق حار يابس يف الثالثة ملهب معطش رديء        : ل بعضهم العسل،قا
  ) .٣/١٨" (اآلداب الشرعية."الغذاء وفيه جالٌء ويقوي فم املعدة إذا تلقم به بعد الطعام

ِمما ِفي بطُوِنِه ِمن    وِإنَّ لَكُم ِفي الْأَنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم       [: قال اهللا تعاىل    : قال ابن قيم اجلوزية     
اِرِبنياِئغاً ِللشاِلصاً سناً خٍم لَبدٍث وِن فَري٦٦:النحل ( .]ب (  

من : "وقال يف اجلنة فيها اار من ماء غري آسن وأار من لنب مل يتغري طعمه ويف السنن مرفوعا                   
 سقاه اهللا لبنا فليقل اللـهم       أطعمه اهللا طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خريا منه ومن           
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 فإين ال أعلم ما جيزى من الطعام والشراب إال اللنب وإن كان بسيطا              " .بارك لنا فيه وزدنا منه    
يف احلس إال أنه مركب يف اصل اخللقة تركيبا طبيعيا من جواهر ثالثة  اجلبنية  والسمنية واملائية                   

ة يف احلرارة والرطوبة مالئمة للبدن اإلنـساين        فاجلبنية باردة رطبة مغذية للبدن والسمنية معتدل      
الصحيح كثرية املنافع واملائية حارة رطبة مطلقة للطبيعة مرطبة للبدن واللنب على اإلطالق ابرد              
وأرطب من املعتدل وقيل قوته عند حلبه احلرارة والرطوبة وقيل معتدل يف احلـرارة والـربودة                

الطب النبـوي   . ل تنقص جودته على ممر الساعات       وأجود ما يكون اللنب حني حيلب مث ال يزا        
  ) .٢٩٩ص(

  :أهم احلاالت املرضية اليت تعطى فيها األجبان الطازجة 
ـ التهاب األمعاء   ٥. ـ اإلسهال   ٤. ـ عسر اهلضم    ٣. ـ السكري   ٢. ـ الضعف العام    ١

  .احلاد 
  : واحلاالت املرضية اليت مينع فيها اجلنب 

ـ أمراض الكلى املصحوبة بتورم     ٣. دة نسبة البولينا يف الدم      ـ زيا ٢. ـ ارتفاع ضغط الدم     ١
  ) .  ٨١ص(اإلبداعات الطبية . 

 
زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساِء والْبِنني والْقَناِطِري الْمقَنطَرِة ِمن الذَّهِب [: قال اهللا تعال   
خيِل الْمسومِة والْأَنعاِم والْحرِث ذَِلك متاع الْحياِة الدنيا واللَّه ِعنـده حـسن             والِْفضِة والْ 

  ) ١٤:آل عمران( . ]الْمآِب
 أن يتخذ أنفاً مـن      eفأمره النيب   "عن عرفجة ، أنه قطع أنفه فاختذ أنفاً من ورق فأننت عليه ،              

  ".ذهب
وهـو حـديث    ) ١٦٤ـ٨/١٦٣(،والنسائي  ) ١٧٦٩(الترمذي  ،و)٤٣٢٣(أخرجه أبو داود    
  ).٤/٣١٠" (زاد املعاد"صحيح ،وانظر 
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والذهب معتدلٌ لطيف يدخل يف سائر املعجونات اللطيفة واملفرحات ،وهو أعدلُ املعـدنيات             
وأشرفها ،وإذا دفن يف األرض مل يضره التراب ومل ينقصه شيئاً ،وبرادته إذا خلطت باألدويـة                

  ).٣/٢٣" (اآلداب الشرعية."عف القلب والرجفان واخلفقان العارض من السوداء نفعت من ض
 

 . ]والزيتونَ والرمانَ مشتِبهاً وغَير متشاِبٍه انظُروا ِإلَـى ثَمـِرِه ِإذَا أَثْمـر َ             [قال اهللا تعاىل    
  ) ٩٩:األنعام(

  ).٦٨:الرمحن  . (]خنل ورمانفيها فاكهة و[: وقال تعاىل
ما من رماٍن من رمانكم هذا إال وهو ملقح حببٍة مـن            : " قال e ، عن النيب     tعن ابن عباس    
  ".رمان اجلنة

الفوائـد  "،و)٤/٥٩" (ميزان االعتدال "،وانظر  )٢/٢٨٥" (املوضوعات"ذكره ابن اجلوزي يف     
  ).١٨٤" (اموعة

حـار  :وقيـل  .ليسي ،بارد يف األوىل ،رطب يف آخرهـا  الرمان احللو أجوده الكبار البالغ اإلم  
حار رطب جيد للمعدة مقو هلا ،وفيه جالٌء مع قبض لطيـف ،ينفـع احللـق               : باعتدال ،وقيل 

والصدر والرئة جيد للسعال ،وماؤه ملني للبطن يغذو البدن غذاًء فاضالً يسرياً ،سريع التحلـل               
ل ،ويهيج الباه ،ويزيد يف اهلضم ،وحيـدث نفخـاً   لرقته ولطافته ،وينفع من اخلفقان ،ويدر البو  

ومع كونه غذائه غري حمموٍد فهو موافق لعلل        .يصلحه الرمان احلامض    :ورياحاً يف املعدة ،وقيل     
  ).٣/٢٥" (اآلداب الشرعية."فم املعدة كلها 

امللتهبة وأما الرمان احلامض أجوده الكبار الكثري بارد يابس يف الثالثة ،قابض لطيف ينفع املعدة               
والكبد احلارة ويربدها ويدر البول أكثر من غريه من الرمان ويسكن الصفراء ويقطع اإلسـهال               
ومينع القيء ،ويلطف الفضول ،ويقوي األعضاء ،وينفع من اخلفقان الصفراوي واآلالم العارضة            

ع للقلب ،وإذا استخرج ماؤه بشحمة وطبخ بيسري من العسل حىت يصري كاملرهم واكتحل به قط    
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ة هلا ،وهـو    الصفرة من العني ونقاها من الرطوبات ،وإذا لطخ على اللثة نفع من األكلة العارض             
  ).٣/٢٦" (اآلداب الشرعية". جمفف منهض للشهوة 

شجر مثمر من الفصيلة اآلسية ،مثرته مستديرة صلبة القشرة ،يف داخلها جيـوب ذات              :الرمان  
كتاب العالج باألغذيـة    ." أصله من قرطاجة     عرف منذ العصور القدمية ،قيل إن     .بذور كثرية   

  ) .٧٨" (الطبيعية واألعشاب
اتفق أطباء العصر احلديث على أن مثار الرمان تقوي القلب وتنشط األعصاب وتزيل اإلحساس              
بالتعب أو اإلرهاق ، وقد الحظوا أن املواظبة على تناول الرمان تنقي الدم وتنشط اهلضم ، بينما 

لرمان املمزوج بالعسل يف األنف يعترب وقاية ودواء لعديد مـن متاعـب      وجد أن تقطري عصري ا    
  . املسالك التنفسية 

أما قشور الرمان فباإلضافة إىل قدرا الرائعة يف إبادة وطرد الديدان املعوية ميكن منها يف تثبيت                
ية اإلبداعات الطب . . درجة ألوان صبغات الشعر وخاصة عند مزجها مع مسحوق أوراق احلناء            

  ) . ٢٤٠ص(
 

دونكهـا يـا    : " وبيده سفرجلة ، فقال      eدخلت على النيب    : قال   tعن طلحة بن عبيد اهللا      
  " .زاد املعاد"، وانظر )٣٣٣٩(أخرجه ابن ماجة ". طلحة فإا جتم الفؤاد

  .تفتحه وتوسعه ،من مجام املاء وهو اتساعه وكثرته: ترحيه ،وقيل : جتم الفؤاد
جيد للمعدة ،وماؤه أفضل من جرمه يف تقوية املعدة ،واحللو منه بارد رطب ،وقيل              : والسفرجل

يسر النفس ويدر ،واحلامض أشد قبضاً ويبساً وبرداً ،وأكله يسكن العطش والقيء ويدر البول              
وينفع من قرحة األمعاء ،ونفث الدم واحليضة ،وينفع من الغثيان ،وينفع من تصاعد األخبرة إذا               

إذا : قال بعضهم   .إذا أكل على الطعام أطلق ، وقبله ميسك         : قال بعضهم .ستعمل بعد الطعام    ا
واحلامض منه أبلغ ويطفئ املرة الصفراء املتولدة يف املعدة         . أكل بعد الطعام أسرع باحندار التفل       

،ورائحته تقوي الدماغ والقلب ،واإلكثار من أكله يولد وجع العصب والقلنوج ،وإن شـوي              
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ن أقل خلشونة ،وأخف وأجود ما أكل مشوياً أو مطبوخاً بالعسل ،وحبه ينفع من خـشونة                كا
احللق وقصبة الرئة وكثٍري من األمراض ،ودهنه مينع العرق ويقوي املعدة والكبد ويشد القلـب               

  ).٣/٢٩" (اآلداب الشرعية."ويطيب النفس 
آسيا حيث ينمو برياً ،عرفه     شجر مثمر من الفصيلة الوردية ،موطنه األصلي غرب         : السفرجل  

  ) .٧٧" (كتاب العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب."العرب منذ القدم 
يعترب خرباء الكيمياء احليوية أن السفرجل عامالً فعاالً ملتاعب التنفس وخاصة مـرض الـسل               

ة ويعترب عالجاً فعاالً حلاالت سوء اهلضم ، واإلسهال املتكرر وكذلك نزيـف املعـد             . الرئوي  
وأيضاً يوصي خرباء التغذية تناول السفرجل كمقوي لضعف اجلهاز اهلضمي ولألطفال الضعفاء            

  ) .  ٢٤٢ص(اإلبداعات الطبية . والكبار النحفاء ألنه منشط للجسم وكمقوي عام 
  

 
 

  ". حيب القرعeكان النيب : " قال tعن أنس 
  ) .٤٩٨٦(،وسنده صحيح ، صحيح اجلامع برقم )٣٣٠٢(،وابن ماجة )٣/١٠٨(أخرجه أمحد 

  ".كانت تعجبه الفاغية ،وكان أحب الطعام إليه الدباء" eأن رسول اهللا :وعنه أيضاً 
  .،وسنده صحيح )٣/١٥٣(أخرجه أمحد 

 " .نكثر به طعامنـا -هو الدباء -هذا القرع : " قال e ، عن النيب tوعن جابر بن عبد اهللا      
  ) .٢٤٠٠(رقم " السلسلة الصحيحة"

الفَغو و  الفاغية   نور الـِحناء خاصة، وهي طيبة الريح تـخرج             :  ، وقـيل  "الفاغية": قوله  
وفـي حديث أَنس،   . أَمثال العناقـيد وينفتـح فـيها نور ِصغار فتـجتنى ويربب ا الدهن         

و فَغا الـشجر فَغـواً و   . مطَيب ا: ودهن مفْغو. ِغيةُكان رسولُا،، تعجبه  الفا: رضي اهللا عنه  
: وفـي الــحديث  . وجدت منه فَغوةً طيبة و فَغمة     : ويقال. تفَتـح نوره قبل أَن يثِْمر    : أَفْغى
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ـ      :  سيد ريحاِن أَهل الـجنِة  الفاِغيةُ؛   قال اَألصمعي          نـور  : ـيلالفاِغيةُ   نور الـِحناء، وق
فاغية كل نبـت    : نور كل نبت من أَنوار الصحراء التـي ال تزرع، وقـيل         : الرحيان، وقـيل 

ال زالَ ريحانٌ وفَغو ناِضـر يجـِري        : وكلُّ نوٍر فاِغيةٌ؛ وأَنشد ابن بري َألوس بن حجر        . نوره
 علَـيك سحابةٌ ِبنوٍء يندي كـلَّ       جادت: فَقُلْت له : وقال العريان : علـيك ِبمسِبٍل هطَّاِل قال   

: ِإذا فغا، يريد ِإذا نور، قـال      : فَغٍو وريحاِن وسئل الـحسن عن السلف فـي الزعفران فقال        
وجيوز أَن يريد ِإذا انتشرت رائحته، من فَغِت الرائحة فَغواً، والـمعروف فـي خروج النور من 

الفاِغيـةُ    : وقال ابن اَألعرابـي   . هو الفَغو و  الفاِغيةُ لنوِر الـِحناء      : الفراء. النبات أَفْغى ال فَغا   
لـسان العـرب    . الفَغو نور، و الفَغو رائحـة طيبـة         : مشر. أَحسن الرياِحِني وأَطيبها رائحة   

)١٥/١٦٠ . (  
  . وهو الدباء ،أو اليقطني أو اللقطني : القرع

حار رطب يتولد منه خلطاً شبيه مبا يصحبه ،فإن أكل باخلردل ولد            :يل  بارد رطب يف الثانية ،وق    
خلطاً حريفاً غذاؤه يسري وينحدر سريعاً ،ويقطع العطش جداً ويلني البطن ويولد بلـة املعـدة                

اآلداب ."ا هــ    . ،وعصارته تسكن وجع األذن مع دهن ورد ،وتنفع مـن أورام الـدماغ              
  ).٣/٣٨"(الشرعية

  .داع إذا شرب أو غسل الرأس به  ، وملني للمعدة وهو كذلك يذهب الص
قال يل  : وىف الغيالنيات من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة رضى اهللا عنها قالت                 

  ".  يا عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء فإا تشد قلب احلزين" : eرسول اهللا 
  ).٤/٤٠٤"(زاد املعاد"ذكره ابن القيم يف 

: شجرة ال تقوم على ساق كالبطيخ والقثاء واخليار ، قـال اهللا تعـاىل               : قال ابن قيم اجلوزية     
، فإن قيل ماال يقوم على ساق يسمى جنما         ) ١٤٦(الصافات   ]وأنبتنا عليه شجرة من يقطني    [

ال شجرا والشجر ما له ساق قاله أهل اللغة ، فكيف قال شجرة من يقطـني ، فـاجلواب أن                    
لق كان ماله ساق يقوم عليه وإذا قيد بشيء تقيد به ، فالفرق بني املطلق واملقيد يف                 الشجر إذا ط  
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األمساء باب مهم عظيم النفع يف الفهم ومراتب اللغة ، واليقطني املذكور يف القرآن هو نبـات                 
الدباء ومثره يسمى الدباء  والقرع  وشجرة اليقطني وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أنـس                 

فذهبت مع رسـول    :  لطعام صنعه ، قال أنس       eأن خياطا دعا رسول اهللا      "  :tبن مالك   
فرأيت رسول اهللا يتتبع    : اهللا ، فقرب إليه خبزا من شعري ومرقا فيه دباء وقديد ، قال أنس               

  ." الدباء من حوايل الصحفة ، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم
 القرع ويقول يالك من شجرة ما  وهو يأكل t وقال أبو طالوت دخلت على أنس بن مالك

  .أحبك إيل حلب رسول اهللا إياك 
 بارد رطب ويغدو غذاء يسريا ، وهو سريع االحندار وإن مل يفسد قبل اهلضم تولد منه                 اليقطني

خلط حممود ، ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط حممود جمانس ملا يصحبه ، فان أكل بـاخلردل                  
احل ومع القابض قابض وأن طبخ بالسفرجل غذا البـدن          تولد منه خلط حريف وبامللح خلط م      

غذاء جيدا ، وهو لطيف مائي يغذوا غذاء رطبا بلغميا وينفع احلرورين وال يالئم املربودين ومن                
الغالب عليهم البلغم ، وماؤه يقطع العطش ، ويذهب الصداع احلار إذا شرب أو غـسل بـه                  

ى احملرورن مبثله وال أعجل منه نفعا ، ومـن          الرأس ، وهو ملني للبطن كيف استعمل وال يتداو        
منافعه إنه إذا لطخ بعجني وشوى يف الفرن أو التنور واستخرج ماؤه وشرب ببعض األشـربة                
اللطيفة سكن حرارة احلمى امللتهبة وقطع العطش وغذا غذاء حسنا ، وإذا شـرب بتـرجنبني                

شيء من عسل وشيء من     وسفرجل مرىب أسهل صفراء حمضة ، وإذا طبخ القرع وشرب ماؤه ب           
نطرون أحدر وبلغما ومرة معا ، وإذا دق وعمل منه مخاد على اليافوخ نفع من األورام احلـارة         
يف الدماغ ، وإذا عصرت جرادته وخلط ماؤها بدهن الورد وقطر منها يف األذن نفعـت مـن                  

و شـديد النفـع     األورام احلارة ، وجرادته نافعة من أورام العني احلارة ومن النقرس احلار ، وه             
ألصحاب األمزجة احلارة واحملمومني ومىت صادف يف املعدة خلطا رديئا اسـتحال إىل طبيعتـه               
وفسد وولد يف البدن خلطا رديئا ودفع مضرته باخلل واملري ، وباجلملة فهو من ألطف األغذية                
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الطـب النبـوي    .  أن رسول اهللا كان يكثر من أكلـه          tوأسرعها انفعاال ويذكر عن أنس      
  ) .٣١٧ـ٣١٦(

تأكد للعلماء أن بذور القرع العسلي حتتوي على مواد فعالة إلبادة ديدان األمعاء ، وأن تنـاول                 
مغلي البذور يساعد يف التهابات غدة الربوستاتة عند كبار السن ، وكذلك يف الـتخلص مـن                 

  …السوائل املختزنة يف اجلسم 
للجسم وله قدرة عظيمة على مقاومـة       وإذا طبخ القرع العسلي مع السفرجل كان غذاء رائعاً          

  ).٢٤٨ـ٢٤٧ص(اإلبداعات الطبية .اهـ . العطش 
    

 
وأجوده األبيض الشفاف الطربزد ،وكلما عتق ألطف ،إال أنه أميـل إىل             بارد ، : السكرقصب  

ولد فيهـا   احلرارة ،وهو ملني جداً ،ويلني الصدر ويزيل خشونته ،وهو ينفع املعدة سوى اليت تت             
 املرة الصفراء فإنه يضرها الستحالته إليها ،ودفع ضرره مباء الليمون أو النارنج أو الرمان املـز ،                

وينفع من   وينفع الكلى واملثانة ،    وهو مفتح للسدد ،ويسهل مع دهن اللوز ،وينفع يف القلنوج ،          
  .البياض الرقيق الذي يف العني 

ر والسعال ،ويولد دماً معتدالً ،ويدر البول ،وجيلوا        وقصب السكر يعني على القيء ،وينفع الصد      
  ) .٢٧٥(، والطب النبوي ) ٣/٤٠"(اآلداب الشرعية."رطوبة الصدر 

 قصب السكر جاء يف بعض ألفاظ السنة الصحيحة يف احلوض ماؤه أحلى من الـسكر ، وال                 
اء وال كانوا   أعرف السكر يف حديث إال يف املوضع والسكر حادث مل يتكلم فيه متقدموا األطب             

يعرفونه وال يصفونه يف األشربة وإمنا يعرفون العسل ، ويدخلونه يف األدوية ، وقصب الـسكر                
حار رطب ينفع من السعال وجيلو الرطوبة واملثانة وقصبة الرئة وهو أشد تلينا من السكر ، وفيه                 

مـص  قـصب     معونة على القيء ويدر البول ويزيد يف الباه ، قال عفان بن مسفر الصفار من                
السكر بعد طعامه مل يزل يومه أمجع يف سرور انتهى ، وهو ينفع من خشونة الصدر واحللـق ،                   
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وإذا شوي ويولد رياحا دفعها بأن يقشر ويغسل مباء حار ، والسكر احلار رطب على األصـح                 
وقيل بارد وأجوده األبيض الشفاف الطربزذ وعتيقه ألطف من جديده ، وإذا طـبخ ونزعـت                

 العطش والسعال ، وهو يضر املعدة اليت تتولد فيها الصفراء الستحالته إليها ودفع              رغوته سكن 
ضرره مباء الليمون أو النارنج أو الرمان اللفاء ، وبعض الناس يفضله على العسل لقلة حرارتـه                 
ولينه ، وهذا حتامل منه على العسل فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر وقد جعله اهللا شفاء                 

وإداما وحالوة ، وأين نفع السكر من منافع العسل من تقوية املعدة وتليني الطبع وإحداد               ودواء  
البصر وجالء ظلمته ودفع اخلوانيق بالغرغرة به وإبرائه من الفاجل واللقوة ومن مجيع العلل الباردة               
 اليت حتدث يف مجيع البدن من الرطوبات فيجذا من قعر البدن ومن مجيع البدن وحفظ صحته               

وتسخينه والزيادة يف الباه والتحليل واجلالء وفتح أفواه العروق وتنقية املعي واحدار الدود ومنع              
التخم وغريه من العفن واألدم النافع وموافقة من غلب عليه البلغم واملشايخ وأهـل األمزجـة                

ية املعدة  الباردة وباجلملة فال شيء أنفع منه للبدن ويف العالج وعجن األدوية وحفظ قواها وتقو             
الطب . اهـ . وإىل أضعاف هذه املنافع فأين للسكر مثل هذه املنافع واخلصائص أو قريب منها             

  ) .٢٧٦(النبوي 
  . نبات مائي كالقصب تصنع منه احلصر ، وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة: والربدي 

  
 

  ) .٢٨:الواقعة ()وٍد ِفي ِسدٍر مخض(:قال تعاىل
 ) وبدلْناهم ِبجنتيِهم جنتيِن ذَواتي أُكٍُل خمٍط وأَثٍْل وشيٍء ِمـن ِسـدٍر قَِليـلٍ              (:وقال تعاىل 

  ) .١٦:سـبأ(
  ) .١٦:سـبأ ()وشيٍء ِمن ِسدٍر قَِليٍل(:وقال تعاىل

  ).٣/٥٥"(اآلداب الشرعية."وهو شجر النبق ،أي كان اخلمط واألثل أكثر من السدر
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إذ نبقها مثـل قـالل   : " قال يف سدرة املنتهى eويف الصحيحني من حديث اإلسراء أن النيب  
  ).٣٨٨٧(صحيح البخاري . "هجر

إن آدم ملا هبط إىل األرض كان أول شيٍء         :"مرفوعاً  "الطب النبوي "وروى أبو نعيم يف كتاب      
  ).٤/٤٠٠"(زاد املعاد"انظر ".أكل من مثارها النبق

بارد يابس وبرده أقل من برد الرطب منه ،وفيه جتفيف وتلطيف ، وهو قـابض يقـوي    : النبق  
النبق يسكن الصفراء ويشهي     :  وقيل  ، النبق رطب  :املعدة ،وخاصة إذا قُلي ودق مع نواه وقيل         

  ).٣/٥٥"(اآلداب الشرعية" . اهـ .الطعام 
: بس فيه قبض وجتفيف ومثرته أشد قبضا ، وقيل          األثل ضرب من الطرفاء بارد يا      : قال األطباء 

إنه حار ،وطبيخه يستعمل نطوالً على القمل فيقتله ،وورقه ضماداً لألورام الرخـوة ،ودخانـه        
جيفف القروح الرطبة واجلدري ،ورماده على حروق النار والقروح الرطبة ،ومثرته مع رمـاده              

بيخ ورقه بالسذاب ينفع من وجع األسـنان        تأكل اللحم الزائد والقروح العسرة االندمال ،وط      
مضمضة ،ومثرته تنفع من النفث املزمن ،ويضمد بقضبانه املطبوخة باخلل حىت تنضج وتـري              

اآلداب ."الطحال ،وجيلس يف طبيخه لسيالن الـرحم ،ومثرتـه تنفـع مـن ـش الـرتيال                
  ). ٣/٥٦"(الشرعية

  :النبق والدورة الدموية والتنفس 
النبق ينقي الدم ويهدئ من خفقان القلب واحتقان الكبد والطحـال وبعـض             اتضح أن تناول    

. األمراض الصدرية وحاالت احلصبة واحلميات وإليقاف النـزيف الداخلي للجهاز اهلـضمي            
  ). ٢٤٥ص(اإلبداعات الطبية . اهـ 

 
  ".إا من عمل الشيطان: " eعن احلسن مرفوعاً ،قال النيب 

  .،ورجال إسناده ثقات )٤٥٣(أليب داود"املراسيل"،و)٨/٢٩(نف ابن أيب شيبة هو يف مص
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  وهو ماء يرقى ويترك حتت السماء ويغسل به املريض: النشرة 
النشرة مشهورة عند أهل التعزمي ،ومسيت بذلك ألا تنشر عن صاحبها أي جتلى             :وقال بعضهم   

النشرة حلُّ السحِر عـن     ":امع املسانيد ج"وقال ابن اجلوزي يف     . عنه ،وأجازها الطربي وغريه     
ال يطلق السحر إال من     :وقد قال احلسن    .املسحور ،وال يكاد يقدر عليه إال من يعرف السحر          

ال بـأس بـه   :وسئل سعيد بن املسيب عن حل العقد والنشر فقـال  .ساحر إال أنه جيوز ذلك   
وروى أبو بكر بن    .تهى كالمه ال بأس به ان   : ،وسئل أمحد عمن أطلق السحر عن املسحور فقال         

اآلداب . "اهــ   . كانوا يكرهون التمائم ، والرقى والنشر     : أيب شيبة بإسناده عن إبراهيم قال       
  ). ٣/٦٤"(الشرعية

 
مالـك يـا أُم     : " دخل على أُم السائب أو أُم املسيب ،فقـال           eأن رسول اهللا     :tعن جابر   

ال : "احلمى ال بارك اهللا فيها ، فقـال  : فقالت ".ملسيب تزفزفني ؟السائب ـ أو ـ يا أُم ا  
  ".تسيب احلمى ،فإا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديد

  ) .١٢١٥" (الصحيحة"، ) ٢٩٣٨(، وصححه ابن حبان )٢٥٧٥(أخرجه مسلم 
واه إال حطّ اهللا ما من مسلم يصيبه أذى من مرٍض ،فما س: " قال eعن ابن مسعود، عن النيب 

  ".به سيآته كما حتطُّ الشجرة ورقها
  ).٢٥٧١(، ومسلم ) ٥٦٤٧(أخرجه البخاري 

احلمى ـ أو ـ شدة احلمى من فيح جهـنم    : " eعن عائشة رضي اهللا عنها،قال رسول اهللا 
  ).٢٢٠٩(،ومسلم )٥٧٢٣(أخرجه البخاري" . ،فأبردوها باملاء

أبردوا بالصالة ؛ فـإنّ     : "ال عليه الصالة والسالم     شدة هلبها وانتشارها ،وكذا ق    :فيح جهنم   
  ".شدة احلر من فيح جهنم

  " .احلمى من فيح جهنم فابردوها باملاء  : "tقوله : قال النووي 



 ١٨٨

 هو بفتح الفاء فيهما ، وهو شدة حرها وهلبها وانتشارها ، وأما             ،" من فور جهنم  " وىف رواية   
ت احلمى  أبردها بردا على وزن قتلتها أقتلها قـتال           أبردوها فبهمزة وصل وبضم الراء يقال برد      

أي أسكنت حرارا وأطفأت هلبها كما قال يف الرواية األخرى فأطفئوها باملاء وهـذا الـذي                
ذكرناه من كونه مزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح املشهور يف الروايات وكتب اللغة        

ال مزة قطع وكسر الراء يف لغة قد حكـاه  وغريها ، وحكى القاضي عياض يف املشارق أنه يق     
.  اجلوهر وقال هي لغة رديئة ، وىف هذا احلديث دليل ألهل السنة أن جهنم خملوقة اآلن موجودة                

أن رسول  : قوله عن أمساء أا كانت تؤتى باملرأة املوعوكة فتدعو باملاء فتصبه يف جيبها وتقول               
t املاء بينها وبني جيبهاصبت " ،وىف رواية "أبردوها باملاء: "قال. "  

هذا يرد قول األطباء ويصحح حصول الربء باستعمال احملموم املاء ، وأنه علـى              :  قال القاضي   
  .ولو ال جتربة أمساء واملسلمني ملنفعة ملا استعملوه :  ما سبق من تأويل املازري قالظاهره ال على

 والدم بردها الشياطني وحرها من      احلمى أم ملدم تلدم اللحم    : " أنه قال    eوروي عن النيب    
  ".جهنم فإذا حستموها فاغتسلوا باملاء اجلاري ثالثاً أو مخساً أو سبعاً

  .مبعناه ) ٣٤ـ ٣٣ص" (الطب النبوي"ذكره ابن القيم يف 
كان إذا حم أمر بقربة من ماء فربدت ، مث صـبها علـى قرنـه                 eأن رسول اهللا    "وروي  

  " .فاغتسل ا
  ).٢٠ص" (ألغذية الطبيعية واألعشابكتاب العالج با"

إذا حم أحدكم فليسن عليه املاء البارد ثالث لياٍل         : " قال   e أن النيب    tعن أنس بن مالك     
 من السحر."  

  ) .١٣١٠(رقم " الصحيحةالسلسة "
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  :صفة دواء يستعمل إلسهال البطن مع خشونة الصدر 

 درمهاً فيصب عليها أربعة أرطال ماء ويغلـى مـع           يؤخذ من البنفسج اليابس وزن سبعة عشر      
وإن أردت أن يكون أقوى فيه من فلوس        .عشرين أجاصة حىت يتهر أو ميرس ويصفى ويشرب         

اخليار شنرب وزن مخسة دراهم إىل عشرة دراهم من الترجنني من العشرة إىل العشرين ويـشرب                
 املرضوض مقدار وزن درمهني إىل      وإن احتيج إىل ما هو أقوى اطرح فيه أصل السوس ،والتربد          .

  ).١٨ص(أليب بكر الرازي "كتاب من ال حيضره الطبيب."اهـ.أربعة دراهم
واهللا هـو  . رها مـرة أخـرى   وقد ذكرنا يف املواضيع املتقدمة عالج اإلسهال ، ال حاجة لذك 

  .الشايف
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  .ول اهللا أشتكي صدري يا رس: فقال eعن قتادة أن رجالً أتى إىل رسول 

  ".فيه شفاء ملا يف الصدور :اقرأ القرآن فإن اهللا يقول :"eفقال رسول اهللا 
 eإين اشتكي حلقي فقال له رسول اهللا         : eوعن جابر بن عبد اهللا أن رجالً قال لرسول اهللا           

  ".عليك بالقرآن فاقرأه:"
  ) .٣٠٨: ٣" (الدر املنثور"رواه السيوطي يف 

ختللوا من الطعام ومتضمضوا منه فإنه مطهـرة        " : قال   eأن رسول اهللا    ،  عن جماهد   روي  و
  .، ويف سنده نظر ) ٨٥(رواه السيوطي يف احلبائك يف املالئك ".للفم مصحة للثات والنواجذ

  

 
يدفع حر هـذا بـرد   : " يأكل البطيخ بالرطب يقول eكان رسول اهللا : "عن عائشة قالت    

وسنده حسن، وصححه   ) ١٨٤٣(، والترمذي برقم      ) ٣٨٣٦(أخرجه أبو داود برقم     " . هذا
  ). ٥٧(رقم " السلسلة الصحيحة"، ) ٥٢٤٧(ابن حبان برقم 

بارد رطب سريع اإلضام لين ينقي البطن ،وقد يرتل البول واحليضة وحبه جيد للصدر              :البطيخ  
  .والسعال والكليتني والقرح يف املثانة 

ات عشيب سنوي متمدد ،تزرع مثاره يف املناطق املعتدلة والدافئة وهو من الفـصيلة              نب: البطيخ  
ينقـي  .عرف يف املناطق احلارة من أفريقيا حيث كانت تعرفه القبائل منذ زمن بعيـد               .القرعية  

. اهــ  . ويـربد اجلـوف   .اجللد مدر للبول ،ينفع يف عالج أمراض الكلى كاحلصى والرمل         
  ).٧٩ـ ٧٨" (ة الطبيعية واألعشابكتاب العالج باألغذي"
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نبات عشيب سنوي متمدد تزرع مثاره يف الناطق املعتدلة والدافئة ، وهو من الفـصيلة                :البطيخ  
ينقـي  . عرف يف الناطق احلارة من أفريقيا حيث كانت تعرفه القبائل منذ زمن بعيد              . القرعية  

يربد اجلوف ، وروى أبـو      . مل  اجللد مدر للبول ، ينفع يف عالج أمراض الكلى كاحلصى والر          
داود والترمذى عن النيب أنه كان يأكل  البطيخ  بالرطب ويقول يدفع حر هذا برد هـذا ويف                    
البطيخ   عدة أحاديث ال يصح منها شئ غري هذا احلديث الواحد واملراد به األخضر وهو بارد                  

 سريع االستحالة إىل أى     رطب وفيه جالء وهو أسرع احندارا عن املعدة من القثاء واخليار وهو           
خلط كان صادفه يف املعدة وإذا كان آكله حمرورا انتفع به جدا وإن كان مربودا دفع ضـرره                  
بيسري من الزجنبيل وحنوه وينبغي أكله قبل الطعام ويتبع به وإال غثي وقيأ وقال بعض األطباء إنه                 

  ).٢٢١ص(لنبوي الطب ا. اهـ . قبل الطعام يغسل البطن غسال ويذهب بالداء أصال  
  

 
وبيض الدجاج على سائر بيض الطري ، وهو معتدل مييل إىل الربودة قليال ، قال صاحب القانون                 

وحمه حار رطب يولد دما صحيحا حممودا ويغذى غذاء يسريا ويسرع االحندار من املعدة إذا               : 
ة الرئة نافع للحلق والسعال     كان رخوا وقال غريه مح البيض مسكن لألمل ومملس للحلق وقصب          

وقروح الرئة والكلى واملثانة وذهب للخشونة ال سيما إذا أخذ بدهن اللوز احللو ومنضج ملا يف                
الصدر ملني له مسهل خلشونة احللق وبياضه إذا قطر يف العني الوارمة ورما حارا برده وسـكن                 

إذا لطخ به الوجه منـع مـن        الوجع وإذا لطخ به حرق النار أول ما يعرض له مل يدعه يتنفط و             
االحتراق العارض من الشمس وإذا خلط بالكندر ولطخ على اجلبهة نفع مع الرتلـة وذكـره                
صاحب القانون يف األدوية القلبية مث قال وهو وإن مل يكن من األدوية املطلقة فإنه مما له مدخل                  

ة إىل الدم وقلة الفضل     يف تقوية القلب جدا أعين الصفرة وهى جتمع ثالثة معان سرعة االستحال           



 ١٩٢

وكون الدم املتولد منه جمانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا مندفعا إليه بسرعة ولذلك هو أوفق                
  ) .٢٢٣ص(الطب النبوي . اهـ . ما يتالىف به عادية األمراض احملللة جلوهر الروح 

   
 

 وعندما جتف األوراق تقلع النبتـة       .نبتة سنوية تزهر يف الربيع وأزهارها بيضاء مجيلة         : العدس  
  ) . ٩٨ص(غذاؤك حياتك . وتضرب حىت تتساقط منها احلبوب 

بارد يابس ولبابه يقبض البطن إذا طبخ مث صفي منه املاء األول ، مث صب عليه مـاء                  : العدس و
عقل البطن وقوي املعدة ، وإذا نقي من قشره أضر بالبول ، وأحبسه       .آخر وطبخ ثانيه ، مث أكل       

  .، وأغلظ الدم يف العروق ومل جير 
عشب سنوي دقيق الساق من الفصيلة القرنية ، مغذّ جداً ، سهل اهلـضم ، مـدر                 : والعدس  

  .للحليب عند املرضع ، ومدر للبول ، يفيد يف عالج فقر الدم ، حيفظ األسنان من النخر 
  ) .٦٦" (كتاب العالج باألغذية الطبيعية واألعشاب"
  

 
ترمس حار يف اجلزء الثاين من احلرارة وهي إىل الدواء أقرب منه إىل الطعام إذا تدوي به كان                  ال

أقوى منه إذا أكل ، وذلك أنه ينقي املرة ، ويهضم الفضول ، ويقتل حب القرع والدود الذي                  
ن يف البطن إذا طبخ وشرب بالعسل واملاء احلار ، وإذا طبخ مث ذر يف املوضع الذي يريد اإلنـسا   

  .أال ينبت فيه الشعر مل ينبت فيه الشعر إذا تعاهد ذلك يف كل حني 
إن : قيل   .نبات زراعي من الفصيلة القرنية ، يزرع ألجل حبوبه اليت تؤكل كنقول             : والترمس  

يونانية األصل حيتوي الترمس على كميات كبرية من الزالل والدهون ،           ) ترمس  (كلمة الترمس   
نها يف فول الصويا غري إنه ال ميكن تناوله كما هو ملرارة طعمه ألنـه               ونسبته أعلى يف الترمس م    
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مقو جيد للقلب واألعصاب ، خيرج األخالط اللزجة من اجلـسم ،            . حيتوي على املادة القلوية     
اهـ .ماؤه مع احلنظل يقتل البق والرباغيث . يقتل القمل والديدان باطناً وظاهراً كيفما استعمل     

  ) .٦٧ص" (ألغذية الطبيعية واألعشابكتاب العالج با". 



  :  شوربة أساسية حلرق الشحوم 
  -:المقادیر الخاصة لعمل الشوربة

مـن  ) ٢(عدد  ). *إذا مل يتواجد ميكن استخدام البصل العادي        (من البصل األخضر    ) ٦(عدد  
  .الفلفل األخضر 

 –من نوع من أنواع اخلضراوات التالية كـرفس       ضمة  . *علبة أو علبتني من معجون الطماطم       
   كزبرة –بقدونس 

  )ماجي (كيس من أكياس شو ربة البصل حبة كبرية من امللفوف   ، 
  باإلضافة إلى الملح والفلفل والبھارات حسب الرغبة 

  -:طریقة التحضیر 

عليها املاء يتم تقطيع اخلضراوات إىل قطع ويتم وضعها يف قدر مناسب على النار بغد أن يضاف 
  حىت يغطيها مث يضاف إىل املقدار كيس الشوربة والبهارات وامللح حسب الطلب 

  .وتغلى الشوربة ملدة عشر دقائق على نار عالية مث ختفيخ النار إىل نار خفيفة حىت املواد طرية 
بغـري  ميكن أكل هذا املزيج يف أي حلظة تشعر ا باجلوع خالل فترة الرجيم إال إذا مت إبالغكم            

هذا يف بعض األيام كلوا يف اللحظة اليت ترغبون ا ومىت شئتم وهذه الشوربة لتضيف سعرات                
كل ما تشربون أكثر تفقدون اكثر وإذا شربت الشوربة بدون شيء قد يؤدي إىل سؤء التغذية                

  .لذا ال ينصح بذلك جيب أن يكون هناك غذاء مع الشوربة 
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  -:الیوم األول 

ا املوز هذا اليوم ميكن أكل كل أنوع الفاكهة عدا املوز والبطيخ والشمام             كل أنواع الفاكهة عد   
  .وميكن شرب املاء والشاي ولكن بدون سكر وال تشريب املشروبات الغازية

  -:الیوم الثاني 

هذا اليوم يوم اخلضر وات كلي قدر استطاعتك من مجيع أنواع اخلضراوات العادية واملطبوخة              
 الورقية وابتعد عن البقول والذرة واشـريب الـشربة باإلضـافة إىل             حاويل اختيار اخلضراوات  

اخلضراوات وتناويل على العشاء حبة كبرية من البطاطس املشوية مع الزبد ة وابتعـدي عـن                
  .الفاكهة 

   -:الیوم الثالث 

 مزيج من اليوم األول والثاين تناويل الفاكهة واخلضراوات والشوربة وال تتناويل البطاطس يف هذا
  . كيلو غرام ٣ إىل ٢،٥اليوم إذا طبقت الربنامج فقد فقديت ما يعادل 

  -:الیوم الرابع 

 موزات باإلضافة إىل أي كمية مـن احلليـب          ٨يتكون من املوز واحلليب خايل الدسم تناويل        
والشوربة اخلاصة حيتاج جسمك يف هذا اليوم إىل البوتاسيوم والنشا والكالسيوم والسكر وهذه             

  .وجودة يف املوز فيقلل رغبتك بالسكريات املواد امل
   -:الیوم الخامس 

 غرام من ٥٠٠– ٢٨٠هذا اليوم هو يوم حلم البقر والطماطم ميكنك أن تأكلي يف هذا اليوم من 
 أكواب  ٨ – ٦اللحم باإلضافة إىل علبة معجون الطماطم أو ست حبات حاويل أن تشريب من              

  .ليك من املاء حىت خيلص اجلسم من محض أل بو
  -:الیوم السادس 

 أنواع من خضراوات ورقية ال تتنـاويل البطـاطس          ٣ – ٢يوم البقر واخلضراوات تناويل من      
  .املشوية وتشريب الشوربة مرة واحدة على األقل 
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  -:الیوم السابع 

هذا هو يوم الرز ولكن على الطريقة األجنبية فيؤكل الرز األمسر مع عصري الفواكه اخلالية مـن                 
وتناويل ما تريدين من الرز واخلضراوات حسب الرغبـة وال تنـسي            )  عصري طبيعي    (السكر  

هذا املوضوع وجدته على جهاز الكمبيـوتر       . (شرب الشوربة اخلاصة مرة واحدة على األقل        
  ) . فأحببت أن أضعه للفائدة

      
 
 يوم أحد ، فقال eح رسول اهللا عن أيب حازم ، أنه مسع سهل بن سعد يسأل عما دووي به جر        

جرح وجهه ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، وكانت فاطمـة بنـت                ":
 تغسل الدم ، وكان علي بن أيب طالب يسكب عليها بان ، فلما رأت فاطمة                eرسول اهللا   

الدم ال يزيد إال كثرة ، أخذت قطعة حصري ، فأحرقتها حىت إذا صـارت رمـاداً ألـصقته     
  .برماد احلصري املعمول من الربدي."باجلرح فاستمسك الدم

يف اجلهاد باب غزوة ) ١٧٩٠(يف اجلهاد باب لبس البيضة ، ومسلم ) ٦/٧١(أخرجه البخاري 
  .أحد
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  ) .١٠:البقرة ()يف قُلُوِبِهم مرض ( :قال اهللا تعاىل
  ) .٣١:املدثر () ِفي قُلُوِبِهم مرض  وِليقُولَ الَِّذين(:وقال تعاىل 
  ) .٥٠:النور () أَِفي قُلُوِبِهم مرض أَِم ارتابوا(:وقال تعاىل 

قوله تعاىل يف قلوم مرض ابتداء وخرب ، واملرض عبارة مستعارة للفساد الـذي يف عقائـدهم                 
ضى خللوها عن العصمة    وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا وإما جحدا وتكذيبا واملعىن قلوم مر           

  ) .١/١٧٩(تفسري القرطيب .         والتوفيق والرعاية والتأييد 
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صـلح         : " عنه عليه الصالة والسالم     " الصحيحني"ويف  

  ".اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب
  ).١٥٩٩(،ومسلم ) ٥٢(أخرجه البخاري 
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أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صـلحت صـلح           "eقوله  : لنووي رمحه اهللا تعاىل     قال اإلمام ا  
يقال صـلح   :  قال أهل اللغة     ،" اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب          

الشيء وفسد ، بفتح الالم والسني وضمهما والفتح أفصح وأشهر، واملضغة القطعة من اللحـم               
صغرها ، قالوا املراد تصغري القلب بالنسبة إىل باقي اجلسد مع           مسيت بذلك ألا متضغ يف الفم ل      

  . أن صالح اجلسد وفساده تابعان للقلب 
ويف هذا احلديث التأكيد على السعي يف صالح القلب ومحايته من الفساد ، واحتج ذا احلديث 
على أن العقل يف القلب ال يف الرأس ، وفيه خالف مشهور ، مـذهب أصـحابنا ومجـاهري                   

  ). ١١/٢٨(شرح النووي . ا هـ . املتكلمني أنه يف القلب 
ما من قلب إال وهو بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيـف             :"وقال عليه الصالة والسالم     

  ".إن شاء أن يقيمه أقامه ،وإن شاء يزيغه أزاغه: يشاء 
فقه ،ووا)٢/١٨٩(و) ١/١٢٥(،واحلاكم  ) ٩٤٣(،وصححه ابن حبان    )٤/١٨٢(أخرجه أمحد   

  .الذهيب 
أن ": قال اإلمام أمحد ، حدثنا هاشم ، حدثنا عبد احلميد ، حدثين شهر مسعت أم سلمة حتدث                  

اللهم مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ، قالت         : كان يكثر يف دعائه يقول       eرسول اهللا   
م إال  نعم ما خلق اهللا من بشر من بين آد        : فقلت يا رسول اهللا أو إن القلوب لتقلب ، قال           : 

أن قلبه بني إصبعني من أصابع  اهللا عز وجل فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ، فنسأله ربنا أن                    
ال يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رمحة إنه هو الوهاب ، قالت فقلت 

حممـد  بلى قويل اللهم رب الـنيب     : يا رسول اهللا أال تعلمين دعوة أدعو ا لنفسي ، قال            : 
تفسري ابن .  ا هـ " .اغفر يل ذنيب وأذهب غيظ قليب ، وأجرين من مضالت الفنت ما أحييتين       

  ) .٢/٢٩٩(كثري 
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بعض المحرمات 
  التي تضر بالجسم
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    " ى عن أكل اجلاللة و ألبااeأن النيب " ، tعن ابن عمر 

  ) .٦٨٥٥(صحيح اجلامع حديث رقم 
    .  "ى عن اجلاللة أن يركب عليها أو يشرب من ألباا": ويف رواية عنه 

   ) .٦٨٧٥(صحيح اجلامع حديث رقم 
     .  " ى عن لنب اجلاللةeأن رسول اهللا "عن ابن عباس ، 

  ) .٦٩٧٨(صحيح اجلامع حديث رقم 
 خمتـار   البعرة ، ويف– بفتح اجليم -هي اليت تأكل اجللة ، وهي العذرة ، وأصل اجللة            : اجلالّلة  

  " .هي البقرة اليت تتبع النجاسات: "الصحاح 
  . حرمة أكل حلوم اجلاللة ، وشرب لبنها ، والركوب عليها : ويستفاد من احلديث 

فإن اجلاللة اليت تأكل النجاسة قد ى النيب عـن          : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل         
املسلمني ، ألا قبل ذلك يظهر أثر النجاسة        لبنها فإذا حبست حىت تطيب كانت حالال باتفاق         

يف لبنها وبيضها وعرقها فيظهر ننت النجاسة وخبثها ، فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإن احلكـم        
إذا ثبت بعلة زال بزواهلا ، والشعر ال يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصال فلم يكن لتنجيسه                  

  ) .٢١/٦١٨(جمموع الفتاوى . اهـ . معىن 
 ، بالفتح والتشديد اليت تأكل اجللـة         ى عن أكل حلم اجلاللة    : املناوي يف فيض القدير     وقال  

بالكسر وهي البعر ، وزعم ابن حزم اختصاصها بذوات األربع واملعروف التعميم ، فاجللة البعر               
فوضع موضع العذرة يقال جلت الدابة اجللة ومضت اإلماء جيتللن أي يلتقطن اجللة ، والنـهي                

زيه عند مجهور الشافعية يكره أكلها إذا تغري حلمها بأكل النجاسة ، وللتحرمي عند بعضهم               للتنـ
ولعله أراد ا البقرة اللبون فإـا   : وهو مذهب احلنابلة وألباا أي شرب ألباا ، قال القاضي          
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تعتاد أكل األرواث وحترص عليها دون سائر الدواب وسائر األحوال فسماها بوصفها اخلـاص            
ا غالباً وأحلق بلحمها ولبنها بيضها وتزول الكراهة أو احلرمة بزوال ريح النجاسة بعد علفهـا            

  .اهـ .  بطاهر وجاء يف خرب تقديره بأربعني يوماً
من كان أكثر علفها النجاسة فهي جالَّلة       : قال اجلمهور   : وقال الدكتور حممد ضياء األعظمي      

  :مث اختلفوا يف تطييب حلمها . 
: تحبس ثالثة أيام طائراً كان أو يمة ، وبه قال أبو حنيفة ، روى عنه أبو يوسف         : أمحد  فقال  

  .أنه هلا ، ورأى أا حتبس حىت تطيب 
يكون احلبس حسب اجلسامة ، فتحبس الدجاجة أو الغنم ثالثاً ، والبقرة واإلبل             : وقال غريهم   

. ليه إال بعض اآلثار عن الـصحابة        وسبب اخلالف أنه مل يثبت شيء مرفوع يعتمد ع        . أربعني  
  ) . ٣٢٤-٨/٣٢٣" (املنة الكربى شرح السنن الصغرى. "اهـ 

 
يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمـل             (: قال اهللا تعاىل  

داوة والبغـضاء يف    الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم الع          
  ).٩١-٩٠: (  املائدة.)اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون

)يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري(: وقال تعاىل
  ) .٢١٩: (البقرة.  

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق         ": قال r، أن رسول اهللا      tعن أيب هريرة    
رواه البخاري يف  ."لسارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمنا

  ).١٦٨٨(، ومسلم يف كتاب احلدود برقم )٣٤٧٥(كتاب أحاديث األنبياء برقم 
  ".ولكن التوبة معروضةٌ بعد":  وزاد مسلم يف رواية

يـا  : أتاين جربيلُ فقـال  : "  يقول rمسعت رسول اهللا    :  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
حممد إن اهللا لعن اخلمر، وعاصرها، ومعصرها، وشارا، وحاملها، واحملمولة إليه، وبائعهـا،             
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صحيح : "، واحلاكم وقال"صحيحه" رواه أمحد، وابن حبان يف    ."ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها  
  ).٢٣٦٠(، وصححه األلباين يف الترغيب برقم "اإلسناد

كلُّ مسكٍر مخر، وكـل مـسكٍر       ":  rقال رسول اهللا    :  هللا عنهما قال  وعن ابن عمر رضي ا    
 رواه البخاري   ."حرام، ومن شرب اخلمر يف الدنيا، فمات وهو يدمنها، مل يشرا يف اآلخرة            

  ).٢٢٠٣(، ومسلم يف كتاب األشربة برقم )٥٥٧٥(يف كتاب األشربة برقم 
ب اخلمر يف الدنيا ومل يتب، مل يـشرا يف          من شر ":  rقال رسول اهللا    : ويف رواية للبيهقي  

  ).٢/٥٩٩( صحيح الترغيب ."اآلخرة وإن دخل اجلنة
  ".من شرب اخلمر يف الدنيا، مث مل يتب منها، حرمها يف اآلخرة": ويف رواية ملسلم قال

ال يدخل اجلنة مدمن مخٍر، وال مؤمن بـسحٍر وال      " : rقال رسول اهللا    : وعن أيب موسى قال   
  " .ع رحٍمقطا

إن على اهللا عهداً ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال ":   قالrوعن جابر عن النيب 
أخرجه مسلم يف     . "عصارة أهل النار  : أو قال . عرق أهل النار  : وما طينة اخلبال؟ قال   : قيل

  ).٢٠٠٢" (األشربة"كتاب 
جـه البخـاري يف كتـاب        أخر ."من شرب اخلمر يف الدنيا حرمها يف اآلخرة       ":  rوقال  

  ).٢٠٠٣(برقم " األشربة"، ومسلم يف كتاب )٥٥٧٥" (األشربة"
) ١/٢٧٢" (املـسند " أخرجه أمحد يف     ".مدمن اخلمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن       " : rوعنه  

رقـم  ) ٢/١١٢٠(وابن ماجة يف كتـاب األشـربة        ) ١/١٢٩" (التاريخ الكبري "والبخاري يف   
  ).٢٣٦٤(، الترغيب "حيح لغريهص: " ، وقال األلباين)٣٣٧٥)

مدمن اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن شرا فاجلدوه فإن شرا الرابعـة             " : rوعنه  
، ) ٤٤٨٢" (احلدود"، وأبو داود يف     ) ١٤٤٤" (احلدود" أخرجه الترمذي يف كتاب      ."فاقتلوه

علـى يف   ، وأبـو ي   ) ١٠/٣٣٥" (شرح السنة "، والبغوي يف    ) ٢٥٧٣ و   ٢٥٧٢(وابن ماجة   
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) ٣١٠ و   ٦/٣٠٩(وابن حبان   ) ٤/٣٧٢" (املستدرك"، واحلاكم يف    ) ٥٢-١٠/٥١(" املسند"
نـصب  "، كما يف    "املصنف"وعبد الرزاق يف    )  مع اإلحسان  ٤٤٣٠(و  ) ٤٤٢٩-٤٤٢٨(رقم  
" السنن الكربى "والنسائي يف   ) ٢/٢٢١" (كشف األستار "والبزار يف   ) ٣٤٧-٣/٣٤٦" (الراية

  ). ٢٣٨٠(، وصححه األلباين يف الترغيب يرقم ) ٨/٣١٤" (اتيب"و 
لعنت اخلمـر بعينـها وشـارا        ": rقال رسول اهللا    :  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

رواه أبو   ."وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها         
  ).٢٣٥٦(داود، وصححه األلباين يف الترغيب 

 يف اخلمـر    rلعن رسول اهللا    ": قال   t البن ماجة والترمذي، عن أنس بن مالك         ويف رواية 
، وآكل   ، وبائعها  ، وساقيها  عاصرها، ومعتصرها، وشارا، وحاملها، واحملمولة إليه     : عشرةً

مثنها ، واملشتري هلا ، واملشترية له."  
الدنيا ومات ومل   كل مسكر مخر وكل مخر حرام ومن شرب اخلمر يف           ":  rوقال رسول اهللا    

  . رواه مسلم".يتب منها وهو مدمن هلا مل يشرا يف اآلخرة
وعد بأنه ال يدخل اجلنة     " حرمها يف اآلخرة  "ويف قوله   ": شرح السنة "قال اخلطايب مث البغوي يف      

ومن ) . ١٩( الواقعة   ) ال يصدعون عنها وال ينـزفون     (،   ألن شراب أهل اجلنة مخر إال أم      
  .حيرم شراادخل اجلنة ال 

ملا نزل حترمي اخلمر مشى الصحابة بعضهم إىل  بعـض وقـالوا   :  وثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال    
حرمت اخلمر وجعلت عدالً للشرك وذهب عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما إىل  أن اخلمر أكرب الكبـائر                    

  . وهي بال ريب أم اخلبائث وقد لعن شارا يف غري ما حديث
 r عمر بن احلارث حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا            وقال
من ترك الصالة سكراً مرة واحدة فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك               ":  قال

يا رسـول   :  قيل ،   " الصالة أربع مرات سكر كان حقاً على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال            
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) ٢/١٧٨" (املـسند " أخرجـه أمحـد يف       ."عصارةُ أهل جهنم  : " اخلبال؟ قال  وما طينة ! اهللا
  ).١/٣٨٩" (السنن الكربى"والبيهقي يف 

  .  رواه مسلم."أنه ليس بدواء ولكنه داء":  وقال عليه الصالة والسالم عن اخلمر
 من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخـر فـال        ":   قال rوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب         

". يشرب اخلمر، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يشرب عليها اخلمر          
  احلديث

ثالثةٌ قد حـرم اهللا تبـارك       ":   قال r، أن رسول اهللا      وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما       
أمحد  رواه   ."مدمن اخلمر، والعاق، والديوث الذي يقر يف أهله اخلبث        :  وتعاىل عليهم اجلنة  

وحسنه األلبـاين يف الترغيـب      " صحيح اإلسناد : "واللفظ له والنسائي والبزار، واحلاكم وقال     
  ).٦٧٤" (السلسلة الصحيحة"، و)٢٣٦٦(

الديوث، والرجلة  .. ثالثةٌ ال يدخلون اجلنة   ":  قال r عن رسول اهللا     tوعن عمار بن ياسر     
  . "من النساء، ومدمن اخلمر

الذي ال يبايل من دخل     : "ا مدمن اخلمر قد عرفتها، فما الديوث؟ قال       أم! يا رسول اهللا  : قالوا
  ."اليت تشبه بالرجال: "فما الرجلة من النساء؟ قال: قلنا". على أهله

 عـن   r فسأل رسول اهللا     - وجيشانُ من اليمن   -أن رجالً قدم من جيشان      : tوعن جابر   
" أو مسكر هو؟   " :rال رسول اهللا    ؟ فق "اِملزر: "شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له      

كل مسكر حرام، وإنّ عند اهللا عهداً ملن يشرب املسكر أن           : " rنعم، قال رسول اهللا     : قال
  . "يسقيه من طينة اخلُبال

  عـرق أهـل النـار، أن عـصارة        : "ومـا طينـة اخلبـال؟ قـال       ! يا رسول اهللا  : قالوا
  . والنسائي،)٢٠٠٢(رواه مسلم يف كتاب األشربة برقم  ".أهل النار
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اجلُنب، والسكرانُ، واملتضمخ : ثالثةٌ ال تقرم املالئكةُ": وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال   
  ."باخلَلوِق

 عن مطعمني، عن اجللـوس علـى        rى رسول اهللا     ": وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  ."مائدة يشرب عليها اخلمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه

من سره أن يسقيه اهللا اخلمـر يف اآلخـرة ،   " : rقال رسول اهللا   :  قال   tة  وعن أيب هرير  
  فليتركهــا يف الــدنيا ، ومــن ســره أن يكــسوه اهللا احلريــر يف اآلخــرة ، فليتركــه

  ."يف الدنيا
يشرب ناس من أمـيت اخلمـر،       ":  يقول r أنه مسع رسول اهللا       ، rوعن أيب مالك األشعري     

على رؤوسهم باملعازِف والقانياِت، خيـسف اهللا ـم األرض،          يسموا بغري امسها، يضرب     
: ، وقال األلبـاين "صحيحه" رواه ابن ماجة، وابن حبان يف      ."وجيعل اهللا منهم القردة واخلنازير    

  ).٢٣٧٨(الترغيب " صحيح لغريه"
من شرب اخلمر مل تقبل صـالةٌ       "  : rقال رسول اهللا    :  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

 صباحاً، فإن تاب تاب اهللا عليه، فإن عاد مل تقبل له صالةٌ أربعني صباحاً، فإن تـاب                  أربعني
تاب اهللا عليه، فإن عاد مل تقبل له صالة أربعني صباحاً، فإن تاب تاب اهللا عليه، فإن عاد يف                   

ن الرابعة مل تقبل له صالة أربعني صباحاً، فإن تاب مل يتب اهللا عليه وغضب اهللا عليه وسقاه م                 
  ".ر اخلباِل

 رواه الترمـذي    .ر جيري من صديد أهل النـار      : وما ر اخلبال؟ قال   ! يا أبا عبد الرمحن   : قيل
  ).٢٣٨٣(، الترغيب "صحيح لغريه: "، وقال األلباين"صحيح اإلسناد: "وحسنه، واحلاكم وقال

بل له صالة ما    من شرب اخلمر فلم ينتِش، مل تق      ": ورواه النسائي موقوفا عليه خمتصرا، ولفظه     
دام يف جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتشى، مل تقبل لـه صـالةٌ                   

  ).٢/٣٠٧(صحيح الترغيب  ."أربعني يوما، وإن مات فيها، مات كافراً
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. أول السكر ومقدماته، وقيل هو السكر نفسه، والظاهر أن املراد به السكر هنـا                : "اإلنشاء"
  .ه اهللا تعاىل قاله األلباين رمح

  ".ال يشرب اخلمر رجل من أميت فتقبل له صالة أربعني صباحاً": ورواه احلاكم خمتصرا قال
من ترك الـصالة سـكراً مـرةً         ": قال rوعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب           

ان واحدةً، فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصالة أربع مرات سكرا، ك              
  ".حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال

، "صـحيح اإلسـناد   : " رواه احلاكم وقال   ."عصارة أهل جهنم  : "وما طينة اخلبال؟ قال   : قيل
  ).٢٣٨٥(وحسنه األلباين يف الترغيب 

السلـسلة  " ."من ترك الصالة سكراً مرةً واحدةً، فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها             ":ورواه أمحد 
  ).٣٤١٩" (حيحةالص

:  إذا استحلت أميت مخساً فعليهم الدمار     ":  rقال رسول اهللا    :   قال tوتقدم حديث أنس    
إذا ظهر التالعن، وشربوا اخلمور، ولبسوا احلرير، واختذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال            

  " .والنساء بالنساء

  .واعلم أن اخلمر يؤدي إىل تشمع الكبد الذي يؤدي إىل املوت 
أصدرت جملة الفرقان واليت تصدر عن مجعية احملافظة على القرآن الكرمي يف األردن يف عـددها       و

  .السابع حبثاً حول ضرر التدخني فأحببت أن أضعه هنا للفائدة  
  . الكحول تسبب أضرار خطرية لألجنة : دراسة 

 مـن مسـاح     اضطرت املرأة الربيطانية احلامل إىل التخلي عن شرب الكحول ، وذلك بالرغم           "
إذا أرادت النـساء    : والسبب ناتج عن دراسة جديدة قررت بأنه        !! بريطانيا للحوامل بشرا    

احلوامل أن حيافظن على سالمة أطفاهلن فال خيار أمامهن سوى اإلقـالع عـن املـشروبات                
  .الكحولية بتاتاً 
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 املـسموح بـه مـن       إن شرب املرأة احلامل للحد األويل     : وتأيت النتيجة بعد أن تبني للباحثني       
الكحول ، يؤثر على تطور منو األطفال ، كما يؤثر على اجلهاز العصيب املركـزي ، وتنـصح                  
أمريكا النساء احلوامل بترك الكحول ائياً ، غري أن ثلثي النساء الربيطانيات احلوامل يواصـلن               

وبـالنظر  . مراض  تناول الكحول أثناء فترة احلمل ، مما جيعل أبنائهن عن عرضه للتأثر بشىت األ             
حلجم اخلطورة اليت يتركها تناول الكحول على صحة األطفال فإن أفضل السبل لتجنب تعرض              

  !!" النشئ اجلديد لألمراض هو اإلقالع عن الكحول كلياً 
إم ال ميلكون سوى االنصياع ألمر اهللا عزوجل ، حىت وإن مل يدخلوا اإلسالم ، وهم أيـضاً                  

يمة دومنا قرار من أنفسهم ، فكم من مرة عارضوا شـرب اخلمـر ،               يسريون وراء الفطرة السل   
ولكنهم يعودون ، وتقف الدراسات الطبية يف وجوههم لتؤكد هلم أن سنة اهللا يف خلقه لن تتغري       

ولكن ما يدمي القلـب والـنفس ، أن   . ، وأن ما حرمه اهللا لن يكون حالالً يف يوم من األيام             
 يف كل شيء ، ولكن عندما تصل احلكاية إىل نفي وتغيري ما             بعض قومنا يسري وراءهم ويقلدهم    

تبعناهم فيه ، نبتعد ونصم آذاننا ونصر على تقليدهم حىت عندما يعلنون خطاهم ، فغرورنا أهم                
  ) . ٦٩ص(الفرقان . انتهى !! . فيا سبحان اهللا . وأكرب من طاعة اهللا وتنفيذ أوامره 

 
 ).١٥١: ( األنعام. )وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن(: قال اهللا تعاىل
 ).٢٩: ( النساء.)وال تقتلوا أنفسكم( :وقال تعاىل

  فلقد ابتلينا يف هذه األزمان ببلوى عمت وطمت إال من رحم اهللا تعاىل منهم 
لقد انتشر يف الشعوب اإلسالمية شرب الدخان الذي ال يشك عاقل أنه من اخلبائث، حبيـث                

درك كل عاقل خبثه وبشاعته ونفور العقول والفطر عنه، لذا وجب إظهار حكمها وإدراجها              أ
  .حتت عموم النصوص الشرعية على أصل القياس الصحيح لبيان حكمها 
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يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر، وحيل هلم الطيبات        ( : rقال اهللا تعاىل يف وصف نبيه       
 ).١٥٧: ( األعراف. )وحيرم عليهم اخلبائث

 
  .طيب أو خبيث: اعلم أن األطعمة على قسمني ال ثالث هلما

إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني " :  rوقال النيب 
   .)٥١(املؤمنون .    )يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً(: ، قال تعاىل 

 .رواه مسلم  . ]١٧٢: البقرة[.)ا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما زرقناكميا أيه(:  تعاىل وقال
  . ، والنهي عنه ومفهوم هذه النصوص حترمي ما ليس بطيب

 ).١٠٠ (  املائدة.)قل ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث(:  وقال تعاىل
  .هذا أوال
سرافا، وقد ذم اهللا سبحانه وتعاىل املـسرفني        فهو من إضاعة املال وإذهابه، فيكون إ      :  أما ثانيا 
  . واملبذرين
 ).١٤١( األنعام .)وأتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إن اهللا ال حيب املسرفني(:  قال تعاىل
 ).٢٧ (  اإلسراء.)وال تبذر تبذيرا إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني( : وقال تعاىل
 احلق ما كان تبذيرا، ولو أنفق منه مدا يف باطل كان  لو أنفق إنسان ماله كله يف      ": قال جماهد 

  . "تبذيرا
  ".التبذير النفقة يف معصية اهللا، ويف الفساد، ويف غري احلق":  وقال قتادة

وفسر ابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم وغريهم اإلسراف بأنه النفقة يف معـصية اهللا ويف                 
  .غري احلق

وكره لكم  ":  إضاعة املال، ففي حديث املغرية يف الصحيح      وقد تكاثرت األحاديث بالنهي عن      
  ."قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال: ثالثا
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عن : ال تزول قدما عبد، حىت يسأل عن أربع ": r قال رسول اهللا     :  قال tوعن أيب هريرة    
عن علمه  عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، و               

  ."ماذا عمل به
األضرار اليت يسببها التدخني، إن التدخني يسبب أضرار يف اجلسم بليغة تـسبب املـوت               : ثالثا

ولك اجلسم كما هو ظاهر من حال املدخنني وصرح به األطباء املختصون، وقد علم القاصي               
  :والداين ما يتركه التدخني على األجسام من آفات منها

  .تصلب الشرايني .١
  .فاع يف نسبة النكتني يف الدمارت .٢
  .ضعف القلب .٣
  .التسبب يف أمراض السرطان والرئة .٤

  :هذا إىل جانب آثار عامة أخرى على اجلهاز التنفسي أمهها
  .زيادة إفراز املخاط. ١
  .توقف النشاط الشعريي يف إخراج البلغم. ٢
  .زيادة تقلص العضالت الصغرية احمليطة بشعب اهلوى. ٣
  .عيم وخاليا أكله املوجودة يف احلويصالت اهلوائيةتوقف نشاط البال. ٤
  .تغريات يف الغشاء املخاطي للقصبة اهلوائية والشعب اهلوائية. ٥

  .إىل  غري ذلك من التأثريات على القلب وعلى اجلسم بشكل عام
  .وكذلك األضرار باآلخرين عند استنشاق الدخان من املدخنني

  . بالنهي عن اإلضرار بالنفس وباآلخرينوقد تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة
 ).١٩٥: ( البقرة.)وال تلقوا بأيديكم إىل  التهلكة(:  قال اهللا تعاىل
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والَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْتسبوا فَقَِد احتملُوا بهتاناً وِإثْماً       [:  وقال تعاىل  
  ) ٥٨:اباألحز( . ]مِبيناً 

 رواه أمحد عن ابن بعباس، وابن ماجة عن ابن عبـاس            ".ال ضرر وال ضرار   ":  rوقال النيب   
) ٢٥٠(، والسلسلة الـصحيحة بـرقم   )٧٣٩٣(وعبادة رضي اهللا عنهما، صحيح اجلامع برقم       

 ).٨٨٨(واإلرواء 
بات حشيـشي   هو ن : ونقل الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىل عن األطباء قوهلم يف التبغ               

التوتوت، والتنباك، من الفصيلة    : خمدر من الطعم، وبعد التحقيق والتجربة ظهر أن التبغ بنوعيه         
الباذجنانية، اليت تشمل على أشر النباتات السامة، كالبالدونا، والربش، والنبج، ومها مركبان من             

وهي من  : قالوا" نينيكوت"أمالح البوتاس، والنوشادر، ومنه مادة صمغية، ومادة حريفة، تسمى          
  ) .١ص(الفتاوى . هـ .أ. أشد السموم فعال

  : جامعة كولورادو -كلية الطب–وقال حجر أمحد حجر 
هناك أمراض كثرية يسببها التدخني، أو يزيدها سوءاً ال ميكن حصرها هنا، مثل قرحة املعـدة،                

ـ            عف البـصر   اإلجهاض، موت اجلنني، وخفة وزن املولود ألم مدخنة، وأمراض الشرايني وض
  .اخل...

وهكذا فإن احلقائق السابقة تشري إىل  مدى إضرار التدخني ، وأن التدخني لـيس إال انتحـار                  
بطيء ، وإننا نشجع من ال يدخن أال يتشبث بالتدخني ، واملدخن أن يبادر إىل  اإلقالع ، وترك     

 ).١٦٢ ص" ( اخلمر وسائر املسكرات ".اهـ.       اهلواء النقي يتسرب إىل  رئتيه 
  .أنه مفتر: رابعا

  .املفتر الذي يفتر اجلسد إذا شرب، أو حيمي اجلسد، ويصري فتورا: يف اللسان
  .معامل السنن اجلزء اخلامس . هـ  .املفتر كل شراب يورث الفتور واخلدر يف األطراف، أ: وقال اخلطايب
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فاصله وضـعف،   سكن بعد مدة والن بعد شدة، وفتر جسمه فتورا، النت م          : ويف القاموس فتر  
أضعفه، والفتار كغراب ابتداء النشوة، فالتفتري يف الدخان فال شك فيه وقد ـى              : وأفتره الداء 

  . عن ذلكrالنيب 
رواه أمحد يف    . عن كل مسكر ومفتر    rى رسول اهللا    :  فعن أم سلمة رضي اهللا عنها، قالت      

 .املسند وأبو داود يف سننه
  .مي الدخان واخلمروهذا احلديث من أصرح األدلة يف حتر

  .وهناك عدة رسائل نافعة يف التدخني وضرره وحكمه
  " .التدخني مادته وحكمه يف اإلسالم"وامسها . ومنها رسالة للشيخ ابن جربين حفظه اهللا تعاىل 

  

 
القات عشب دائم اخلضرة ، طول شجرته بني متر ومترين وقد           : قال الدكتور حممد علي احلاج      

  . أمتار يصل إىل ستة
  .أغصانه خضراء ومفلطحة قليالً عند األطراف 

  .أوراقه خضراء مشوبة باحلمرة ، هلا أذنان صغريان وعنق قصري 
  :وحيتوي القات على املواد التالية 

  ) .وهذه كلها خمدرة(ـ القلويات ١
  .أ ـ طاتني 

  .ب ـ قاتيدين 
  .ج ـ قاتينني 
  .د ـ أفردين 
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  .هـ ـ أيدولني 
  .مينية وأمهها الكولني ـ األمحاض األ٢
  ) .tannin(ـ تنني ٣

  :األضرار الناجتة عن القات 
  : أهم هذه األضرار هي 

  .ـ خفقان القلب ١
  .ـ ارتفاع ضغط الدم ٢
  .ـ تصبب العرق ٣
  .ـ اتساع حدقة العني ٤
  .ـ التهاب الفم واملعدة ٥
  .ـ اللهاث وتسارع النفس ٦
  .ـ ارتفاع درجة احلرارة ٧
  . ـ اإلمساك ٨
  .ـ تلف الكبد ٩
  .ـ فقدان الشهية ١٠
  . ـ فقدان الرغبة اجلنسية ١١
  .ـ السيالن املنوي ١٢

  :ويؤدي القات إىل تأثريات نفسية منها 
  .ـ النرفزة ١
  .ـ القلق واالضطراب ٢  
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  .ـ األرق والسهاد ٣
  .ـ اهلروب من اتمع وجتنب االتصال االجتماعي ٤
  ) . ١٥٤ـ١٥١ص" (غذاؤك حياتك. "عض األحيان ـ االنفالت النفساين واجلنون يف ب٥

نصيحة اإلخوان عن تعاطي القات والـشمة       "وقال الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي يف منظومته         
  :واصفا شجرة الدخان ) ٦-٥ص " ( والدخان

    ريـح كريـه خملٌّ  باملـروآت  داء عضال ووهن يف القوى وهلا
  بـات أحلَّت بالـدالالت  مـن طي  أحالل هذا الشراب لكـم: سألتهم

  ال بد من إحدى العبـارات:  فقلت ما حلّت وال حرمت: أجابين القوم
  مضّر  یقینا ال ممـارات:     قالـوا  أنافـع أم مضـري بّینوه لنــا

       بأنـه احلظر يف كل املضـرات  فال شك أن األصل مطرد: قلنـا
  عن كل الخبیثـات  لطالـب الحّق    ألیس في آیة األعراف مزدجـٌر

    إال بربهان حـق واضـح يأتـي إن تنكروا كون ذا منها فليس لكم
      يليــــه و تفتيـــر آلالت  أنى لكم ذا و أنتم شاهدون  بتخدير

 مع    وعن إضاعة مال في البطـاالت جـاءت بـذلك  آیـات  مبینـة  و النھي جاء عن  التبذیر متضحًا
  تاألحادیث من  أقوى الدالال

    يا قوم هل من جميب عن سؤااليت فكيف إحراقه بالنار جـاز لكـم
   مـا ال يريبك يف كلِّ  املهمـات دع ما يريبك يا ذا اللب عنك إىل 
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 على الصبر
  البالء

    
  
  

  الفصل السادس
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كيف أقولُ حيث ! رسول اهللايا : فقال rأن رجالً أتى النيب عن أيب مالك األشجعي عن أبيه، 

 –ويجمع أصاِبعه إال اإلام     –" اللهم اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين     : قل: "أسألُ ربي؟ قال  
"     كتوآخر لك دنياك عجمرواه مسلم يف كتـاب الـذكر والـدعاء بـرقم            . "فإن هؤالِء ت
)٢٦٩٧ .(  
  

 
ال إله إال اهللا العظيم احلليم ، ال        ": كان يقول عند الكرب      e عباس ، أن رسول اهللا       عن ابن 

الـسبع ، ورب األرض رب  الـسموات  إله إال اهللا رب العرش العظيم ، ال إله إال اهللا رب             
  ".العرش الكرمي

) ٢٧٣٠(باب الدعاء عند الكرب ، ومسلم       :يف الدعوات   ) ١١/١٢٢،١٢٣(أخرجه البخاري   
  .باب دعاء الكرب :ر والدعاء يف الذك

اللهم رمحتك أرجو ، فال تكلين      : دعوات املكروب   ":  قال   eعن أيب بكرة ، أن رسول اهللا        
  ".إىل نفسي طرفة عني ، وأصلح يل شأين كله ، ال إله إال أنت

األدب "،والبخـاري يف    ) ٥/٤٢(باب ما يقول إذا أصبح ، وأمحد        ) :٥٠٩٠(أخرجه أبو داود    
  ) .٢٣٧٠(،وسنده حسن ، وصححه ابن حبان ) ٧٠١" (املفرد

اللهم إين عبدك ،    : ما أصاب عبداً هم وال حزنٌ فقال        ":  قال   eعن ابن مسعود ، عن النيب       
ابن عبدك ، ابن أمتك ناصييت بيدك ، ماٍض يف حكمك ، عدلٌ يف قضاؤك ، أسألك بكـل                   

حداً من خلقك، أو استأثرت اسٍم هو لك مسيت به نفسك ، أو أنزلته يف كتابك ، أو علمته أ
أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب ، ونور صدري وجالء حزين ،            : به يف علم الغيب عندك      

  ".وذهاب مهي ، إال أذهب اهللا حزنه ومهه ، وأبدله مكانه فرحاً
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) ٢٣٧٢(،وسنده صحيح ، وصححه ابن حبـان        ) ٤٥٢و١/٣٩٤ ("املسند"أخرجه أمحد يف    
  ) .١/٥٠٩(وقد تقدم واحلاكم 

ال حول وال قوة   : من كثرت مهومه وغمومه فليكثر من قول        " : eعن ابن عباس ، عن النيب       
  ."إال باهللا

  ".أا كرت من كنوز اجلنة"" الصحيحني"وثبت يف 
باب قول ال حول وال قوة إال بـاهللا ،ومـسلم           : يف الدعوات   ) ١٨٠/ ١١(أخرجه البخاري   

ب خفض الصوت بالذكر ، من حديث أيب موسى         باب استحبا : يف الذكر والدعاء    ) ٢٧٠٤(
t.   

  ما جاء  يف عالج حر املصيبة وحزا
إنا هللا وإنا إليه راجعـون ،  : ما من أحٍد تصيبه مصيبةٌ فيقول ":  أنه قال  eعنه  " املسند"ويف  

اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خرياً منها ، إال أجاره يف مصيبته ، وأخلف لـه خـرياً                   
  ".منها
) ٩١٨" (صحيح مسلم"من حديث أم سلمة عن أيب سلمة ، وهو يف ) ٤/٢٧(جه أمحد أخر

  . باب ما يقال عند املصيبة ، من حديث أم سلمة:يف اجلنائز ) ٤(

 
رد السالم، وعيادةُ : حق املسلم على املسلم مخس   : " قال r، أن رسول اهللا      tعن أيب هريرة    

  .سبق خترجيه. " وإجابة الدعوة، وتشميت العاِطساملريض، واتباع اجلنائز،
: ويقال. إذا دعا له بالربكة، ومشَّت عليه إذا برك عليه" مشته"التربيك، والعرب تقول : التشميت

  .يرمحك اهللا: وباملعجمة أعلى، وهو الدعاء للعاطس وهو قولك. التسميت، بالسني املهملة
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إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفـٍة           ":  قال rعن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب        
رواه مسلم يف كتاب الرب     ."جناها: "يا رسول اهللا وما خرفة اجلنة ؟ قال       : قيل" اجلنة حىت يرفع  

  ).٦٤٩٨(والصلة برقم 
  .جىن اجلنة وهو ما جيتىن من الثمر: اخلرفة

  .عيادة املريض من الطاعات اليت تقرب من اجلنة وتباعد من النار
يا ابن آدم   : إن اهللا عز وجل يقول يوم القيامة         ": rرسول اهللا    قال: قال tوعن أيب هريرة    

أما علمت أن عبدي    : يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني قال         : مرضت فلم تعدين قال     
فالناً فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين                

أما علمت أنه استطعمك عبدي فالنـاً       :  كيف أطعمك وأنت رب العاملني قال        يا رب : قال
فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ابن آدم استقيتك فلم تـسقين                

استسقاك عبدي فالن فلم تسقه أما علمـت        : يا رب أسقيك وأنت رب العاملني قال        : قال
  ).٦٥٠٠(م يف كتاب الرب والصلة برقم رواه مسل" . أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي

من عاد مريضاً ناداه مناٍد من السماء طبت وطاب ممـشاك           " : rقال رسول اهللا    : وعنه قال 
 و  ٣٠٩٨(، وأبـو داود     " حديث حسن : "وقال) ٩٦٩( رواه الترمذي برقم     ."وتبوأت من اجلنة مرتالً   

  ) .١٣٦٧(، الصحيحة رقم ) ١٤٤٢(، وابن ماجة برقم ) ٣٠٩٩
طبت وطاب ممشاك   : إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال اهللا تعاىل        ": واه ابن حبان إال أنه قال     ور

  ."وتبوأت من اجلنة منـزالً
ما من مسلم يعود مسلماً غدوةً   ": يقول rمسعت رسول اهللا    : قال tوعن علي بن أيب طالب      

بعون ألف ملٍك إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي وإن عاده عشيةً إال صلى عليه س
، وأبـو داود    " حديث حسن : "وقال  ) ٩٦٩( رواه الترمذي برقم     ."حىت يصبح وكان خريف يف اجلنة     

  ).١٣٦٧(، الصحيحة ) ١٤٤٢(، وابن ماجة ) ٣٠٩٩ و ٣٠٩٨(
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مخس من عملهن يف يوم كتبه اهللا       : " يقول rأنه مسع رسول اهللا     :  tوعن أيب سعيد اخلدري     
رواه ". ضاً وشهد جنازة وصام يوماً وراح إىل اجلمعة وأعتق رقبة         من عاد مري  : من أهل اجلنة    

  ".صحيح: "وقال) ٣٤٧٠ و ٣٤٩٦(، الترغيب )١٠٢٣(ابن حبان، الصحيحة 
رواه أمحـد  . "عودوا املريض واتبعوا اجلنائز تذكركم اآلخرة     ":  rقال رسول اهللا    : وعنه قال 

، وفيه وامـشوا    "البزار ورجاله ثقات  رواه أمحد و  ): "٣/٢٩(وابن حبان قال يف صحيح الزوائد       
  ).٦٧ و ٦٦(، واجلنائز )١٩٨١(مع اجلنائز، الصحيحة 

فقال أبو بكـر    " من أصبح منكم اليوم صائماً    : " r قال رسول اهللا  : قال tوعن أيب هريرة    
من تبـع  : "أنا فقال tقال أبو بكر   " من أطعم منكم اليوم مسكيناً    : "رضي اهللا عنه أنا فقال    

 tقال أبو بكر    " من عاد منكم اليوم مريضاً    : "أنا قال  tفقال أبو بكر    " جنازةمنكم اليوم   
 رواه ابـن    ".ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجٍل إال دخل اجلنة         : "rأنا فقال رسول اهللا     

  .، ورواه اإلمام مسلم بنحوه)٣٤٧٣(، الترغيب )٦٩ص (حبان، اجلنائز 
مخس من فعل واحدة منهن كان ضامناً " : r قال رسول اهللا : قال tوعن معاذ بن جبل 

على اهللا عز وجل من عاد مريضاً أو خرج مع جنازة أو خرج غازياً أو دخل على إمـام                   
 رواه أمحـد    ".يريد تعزيره وتوقريه أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم مـن النـاس              

رباين يف الكبري وفيه    رواه الط ): "٢/٢٩٩(والطرباين وابن خزمية وابن حبان قال يف جممع الزوائد          
صحيح اجلـامع   ) ١٠٢٢،  ١٠٢١(، السنة   "ابن هليعة وفيه كالم وبقية رجاله ثقات وله طرق        

)٣٢٥٣.(  
من عاد مريـضاً مل يـزل        ": rقال رسول اهللا    : وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال        

والبزار وابن  رواه أمحد بإسناد صحيح     . "خيوض يف الرمحة حىت جيلس فإذا جلس اغتمس فيها        
، السلـسلة   "رواه أمحد والبزار ورجال أمحد رجال الصحيح      ): "٢/٢٩٧(حبان، قال يف امع     

  ).١٥٨١(املشكاة ) ٥٦٣، ١٩١، ٤/١٨٩(الصحيحة 
  . صحيح األدب املفرد ." من عاد مريضاً خاض يف الرمحة ، حىت إذا قعد استقر فيها": ويف رواية 
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إذا عاد املسلم أخاه مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس          ":  rقال رسول اهللا    : قال tوعن علي   
فإذا جلس غمرته الرمحة وما من رجل يعود مريضاً ممسياً إال خرج معه سبعون ألف ملـك                 

رواه أمحد وابن ماجة مرفوعاً هكذا وأبو داود موقوفاً باختصار وزاد . "يستغفرون له حىت ميسي
، "صحيح على شرط البخاري ومـسلم    : "كم وقال ، ورواه احلا  "وكان له خريف يف اجلنة    : "فيه

  ).١٣٦٧(الصحيحة 
إذا عاد الرجل أخاه املسلم، مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس، فإذا جلس غمرته ": ويف رواية 

الرمحة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف حىت ميسي، وإن كان عشياً صـلى عليـه                 
على، والبيهقي يف سننه عن علي، وكذا رواه        رواه أمحد، وأبو ي   . "سبعون ألف ملك حىت يصبح    

  ).٦٨٢(أبو داود واحلاكم، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم 
 بكسر اخلاء أي أحشاء مثر اجلنة شبه ما حيوزه عائد املريض من الثواب              "يف خرافة اجلنة  ": قوله

  .مبا حيوزه املخترف من الثمر واهللا أعلم
من عاد مريضاً مل حيضر أجله فقـال         ": قال rن النيب   ع: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما     

عند سبع مرات أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهللا من ذلـك                 
صحيح علـى شـرط     : " رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان واحلاكم وقال         ."املرض

  ).١٤٩(، الكلم )١٥٥٣(، املشكاة "البخاري
ال ترد دعوة املـريض حـىت       : " rقال رسول اهللا    : اهللا عنهما قال  وعن ابن عباس رضي     

  . أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات. " يربأ
ما من امرئ مسلم يعود مسلماً إال ابتعث اهللا سبعني ألف ملـك،             ":  rوقال رسول اهللا    

 ." يصبح يصلون عليه يف أي ساعات النهار كان حىت ميسي وأي ساعات الليل كان حىت             
  ).٣٤٧٦(، وصحيح الترغيب )٥٥٦٣(رواه ابن حبان عن علي، صحيح اجلامع 



 ٢١٩

ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إال خرج معه سـبعون ألـف ملـك               ":  rوقال رسول اهللا    
يستغفرون له حىت يصبح ومن أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يـستغفرون حـىت                

، )٥٥٩٣(بو داود واحلاكم عن علي، صحيح اجلامع        رواه أ " . ميسي وكان له خريف يف اجلنة     
  ).٣٤٧٦(وصحيح الترغيب 
من أتى أخاه املسلم عائداً مثىن يف خرافة اجلنة حىت جيلس فإذا جلس             ":  rوقال رسول اهللا    

غمرته الرمحة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي وإن كان مساء صلى                
رواه ابن ماجة واحلاكم عن علـي، صـحيح اجلـامع        " . عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح     

)٥٨١٠.(  
إذا دخلت على مريض فمره أن يدعوا له      ":rقال رسول اهللا    : قال tوعن عمر بن اخلطاب     

رواه ابن ماجة وإسناده جيـد إال أن فيـه انقطاعـاً، املـشكاة              . "فإن دعاءه كدعاء املالئكة   
)١٥٨٨.(  

 الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن          احلمد هللا : من رأى مبتلى فقال   ":  rوقال  
  ).٢٤٥٣(، اإلرواء )٣٦٦٨(رواه الترمذي، املشكاة . "خلق تفضيال مل يصبه ذلك البالء

 
احلمـد هللا   : من رأى صاحب بالء فقال      ":  قال   rأن رسول اهللا     ،   tعن عمر بن اخلطاب     
الك به وفضلين على كثٍري ممن خلق تفضيالً، إال عويف من ذلك البالء كائناً الذي عافاين مما ابت
  ".ما كان ما عاش

، وصحيح  )٦٠٢(والصحيحة  ) ٢٧٢٨(صحيح الترمذي   . "مل يصبه ذلك البالء    ":ويف رواية   
  ).٣٣٩٢(الترغيب 
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ول هذا الذكر   ينبغي أن يق  : قال العلماء من أصحابنا وغريهم    : قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل     
سراً حبيث يسمع نفسه وال يسمعه املبتلي لئال يتأمل قلبه بذلك إال أن تكون بليته معصية فال بأس       

  )٤٨ص ( األذكار . هـ . أ. أن يسمعه ذلك إن مل خيف من ذلك مفسدة واهللا أعلم
بزار رواه ال " . احلمى حظ كل مؤمن من النار     ":  قال   eوعن عائشة رضي اهللا عنها ، أن النيب         

  ).٣/٣١٨٢(وصحيح اجلامع ) ٤/١٨٢١(بإسناد حسن، السلسلة الصحيحة 
احلمى كري من جهنم فما أصاب املؤمن منها كـان          " :  قال   e، عن النيب     tوعن أيب أمامة    
رواه أمحد والطرباين يف الكبري وفيه أبـو حـصني          ): "٢/٣٠٥( قال يف امع     "حظه من جهنم  

، وحسنه األلباين رمحه اهللا تعاىل يف صحيح اجلـامع          " بن مطرف الفلسطيين ومل أر له غري حممد       
  ).٤/١٨٢٢(، والسلسة الصحيحة ) ٣/٣١٨٣(برقم 

إذا ابتليت عبـدي    : "إن اهللا عز وجل قال     ": يقول   eمسعت رسول اهللا    : قال   tوعن أنس   
  )٥٦٥٣(رواه البخاري يف كتاب املرض برقم  . "حببيبتيه فصرب عوضته منها اجلنة يريد عينيه

 
 رقى لديغاً بفاحتة الكتاب فجعل      eأن رجالً من أصحاب النيب       ،   tعن أيب سعيد اخلدري     

... فكأمنا نشط من عقال فانطلق ميشي وما به قَلَبة        " احلمد هللا رب العاملني     " يتفل عليه ويقرأ    
، )٥٧٤٩(ويف كتاب الطب برقم     ) ٢٢٧٦(احلديث أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة برقم        

  ).٥٦٩٧(ومسلم يف كتاب السالم برقم 
من عاد مريضا مل حيضر أجلَه فقـال         ": قال   eوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن النيب       

أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك إال عافـاه            : عنده ، سبع مرات   
، من ) ١/٣٤٢(، واحلاكم   ) ٢٠٨٣(، والترمذي   ) ٣١٠٦( أخرجه أبو داود برقم      " .اهللا تعاىل 

طريق يزيد أبو خالد ، عن املنهال بن عمرو ، عن سعيد ، عن ابن عباس وذكـره ، املـشكاة                     
  ).١٤٩(والكلم ) ١٥٥٣(
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  e دخل على أعرايب يعوده، قال  وكان النيب          eأن النيب    "وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما،     
ال بأس طهور إن    : فقال له   . ال بأس، طهور إن شاء اهللا       : "إذا دخل على مريض يعوده قال       

 على شيٍخ كبٍري ، تزيـره  – أو تثور  –قلت طهور ؟ كال ، بل هي محى تفور : قال. شاء اهللا 
  ).٣٦١٦(رواه البخاري برقم  . " فنعم إذاeًفقال النيب . القبور 

لعافية فقد حصلت الفائدتان، وإال أن املرض يكفر اخلطايا ، فإن حصلت ا: أي " ال بأس"قوله 
  . حصل ربح التكفري

هو خرب مبتدأ حمذوف أي هو طهور لك مـن ذنوبـك أي             :  قال ابن حجر     "طهور: "وقوله  
  ) .١٠/١٢٤(فتح . مطهرة

مث وضع يـده    ":  يف مرضه ، وفيه      eويف حديث سعد بن أيب وقاص ، عندما عاده رسول اهللا            
  ."احلديث... اللهم اشف سعدا: وبطين، مث قالعلى جبهته، مث مسح يده على وجهي 

         ".اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً ثالث مرات": وعند مسلم
  ).١٦٢٨(، ومسلم برقم ) ٥٦٥٩(رواه البخاري برقم 

 كـشف   " . دليل على استحباب الدعاء للمريض بالعافية      "اللهم اشف سعدا  "ويف قوله   : قال ابن اجلوزي    
  ) .١٦٤(رقم ) ١/٢٣٣(ث الصحيحني املشكل من حدي

أذهب البـأس،   : " كان إذا أتى مريضاً أو أُيت به إليه قال         eأن رسول اهللا  "وعن عائشة رضي اهللا عنها ،       
  ".رب الناس، اشف وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما

".. بأس رب الناس  اذهب ال : كان إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه مث قال          : "وعند مسلم   
  ).٢١٩١(، ومسلم برقم ) ٥٦٧٥(رواه البخاري برقم . احلديث 

. نعم : يا حممد اشتكيت ؟ فقال :  فقالeأن جربيل أتى النيب    "،   tوعن أيب سعيد اخلدري     
بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك،                 : قال  

               " .باسم اهللا أرقيك 
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، وابن ماجة برقم ) ٩٧٢(، والترمذي برقم  ) ١١٤٠(، وأمحد برقم    ) ٢١٨٦(رواه مسلم برقم    
)٣٥٢٣.(  

بسم اهللا تربة أرضنا بريقـة      :  كان يقول للمريض     eأن النيب   ": وعن عائشة رضي اهللا عنها    
  ".بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا 

الشيء منه، أو كانت به قرحةٌ أو        كان إذا اشتكى اإلنسان      eأن رسول اهللا    ": ولفظ مسلم 
بـسم اهللا  "  بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته على األرض مث رفعها     eقال النيب   ". جرح  

، ) ٥٧٤٥(رواه البخـاري بـرقم       . "بإذن ربنا   . ليشفى سقيمنا . تربة أرضنا بريقة بعضنا     
  ).٢١٩٤(ومسلم برقم 
سه على إصبعه السبابة، مث يـضعها علـى         أنه يأخذ من ريق نف    : ومعىن احلديث   : قال النووي   

التراب فيعلق ا منه شيء فيمسح به على املوضع اجلريح أو العليل ويقول هذا الكالم يف حال                 
  ).١٤/١٥١(شرح مسلم       هـ. املسح واهللا أعلم أ

  

 
هللا وإنا إليـه راجعـون      وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا         {: قال اهللا تعاىل  

  ).١٥٧-١٥٥( البقرة اآلية .}أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املهتدون

 والذين صربوا ابتغاء وجه رم وأقاموا الصالة وأنفقوا ممـا رزقنـاهم سـراً               {: وقال تعاىل 
لح من وعالنية ويدرؤون باحلسنة السيئة أولئك هلم عقىب الدار جنات عدن يدخلوا ومن ص

آبائهم وأزواجهم وذريام واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صـربمت              
  ).٢٤-٢٢(الرعد اآلية .}فنعم عقىب الدار

 .}وبشر املخبتني الذين إذا ذكرا هللا وجلت قلوم والصابرين على ما أصام             { :وقال تعاىل 
  ).٣٥-٣٤(احلج اآلية 
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عملوا الصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفاً جتري من حتتها األار          والذين آمنوا و  {: وقال تعاىل 
-٥٨(العنكبوت اآليـة    . }خالدين فيها نعم أجر العاملني الذين صربوا على رم يتوكلون           

٥٩.(  
  ).١٠(الزمر اآلية .}إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب  { :وقال تعاىل

يقولوا آمنا وهم ال يفتون ولقد فتنا الذين من         أمل أحسب الناس أن يتركوا أن        {وقال تعاىل   
  ).٣-١( العنكبوت اآلية  }قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني

  احلبس : الصرب لغة 
  : حبس النفس على ثالثة أمور : الصرب شرعاً هو: "قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل 

  طاعة اهللا : األول 
   اهللا عن حمارم: والثاين 

  على أقدار اهللا املؤملة : والثالث 
  )١/١١٩(شرح رياض الصاحلني . هـ .أ. فهذه أنواع الصرب اليت ذكرها أهل العلم 

  : اإلنسان عند حلول املصيبة له أربع حاالت: وقال رمحه اهللا
  أن يتسخط : احلالة األوىل 
  أن يصرب : واحلالة الثانية 
  أن يرضى : واحلالة الثالثة 

  أن يشكر : لة الرابعة واحلا
ومن يتصرب يصربه اهللا وما أُعطي أحد " :  eقال رسول اهللا :  قال tعن أيب سعيد اخلدري 

  .رواه البخاري ومسلم . "عطاء خرياً وأوسع من الصرب
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وأما من وفقه اهللا تعاىل للصرب عند وجود هذه : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا تعاىل
ط قوالً وفعالً واحتسب أجرها عند اهللا وعلم أن ما املصائب فحبس نفسه عن التسخ

يدركه من األجر بصربه أعظم من املصيبة اليت حصلت له ، بل املصيبة تكون نعمة يف حقه 
  . ألا صارت طريقاً حلصول ما هو خري له وأنفع منها فقد امتثل أمر اهللا وفاز بالثواب 

  ) .١٥٥(لبقرة ا .  } وبشر الصابرين { : فلهذا قال اهللا تعاىل
أي بشرهم بأم يوفون أجورهم بغري حساب فالصابرين هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة 

  )١٠٠-١(تيسري الكرمي الرمحن . هـ .أ.واملنحة اجلسيمة 

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليـذكر      : "أنه قال  eعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، عن النيب            
رواه ابن سعد، وصححه األلباين قي صحيح اجلامع بـرقم        .  "مصيبته يب ، فإا أعظم املصائب     

)٣٤٧. (  
إن العبد إذا سبقت له من اهللا منـزلة مل يبلغها بعمله ابتاله اهللا     " : وقال عليه الصالة والسالم     

يف جسده أو يف ماله أو يف ولده مث صبره على ذلك حىت يبلغه املنـزلة اليت سبقت له من اهللا 
  .  "تعاىل 
إن الرجل ليكون له املنـزلة عند اهللا       : "قال   e، عن رسول اهللا      tواية عن أيب هريرة     ويف ر 

رواه أبو داود ، وابن حبان         ." فما يبلغها بعمل ، فال يزال اهللا يبتليه مبا يكره حىت يبلغه إياها            
   ) .١٦٢٥(حديث رقم " صحيح اجلامع"، واحلاكم ، وصححه األلباين يف 

.  "ما رزق عبد خرياً له وال أوسع من الـصرب          ":eقال رسول اهللا    :  قال tوعن أيب هريرة    
، وقـال احلـاكم يف املـستدرك        "صحيح على شرط البخاري ومـسلم     : "رواه احلاكم وقال  

ووافقه الذهيب، وصححه األلباين    ..." قد اتفق الشيخان على إخراج هذه اللفظة        ): "٢/٤١٤(
  ).٣٣٩٦(يف الترغيب برقم 
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ما لعبدي املؤمن عندي جزاًء إذا قبضت       : يقول اهللا تعاىل     ": قال eاهللا  ، أن رسول     tوعنه  
رواه البخـاري يف كتـاب الرقـاق بـرقم           .    "صفيه من أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة         

)٦٤٢٤.(  
 وال نوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون وترجـون         {: قال اهللا تعاىل  

  ).١٠٤(النساء .  }ا ال يرجون وكان اهللا عليماً حكيماًمن اهللا م
إذا ابتليت عبـدي    : إن اهللا عز وجل قال      : " يقول   eمسعت رسول اهللا    :  قال tوعن أنس   

أخرجه البخاري يف كتاب املـرض      " .                         حببيبتيه فصرب عوضته منها اجلنة    
  يريد عينيه ). ٥٦٥٣(برقم 

إذا مات ولد العبد قـال اهللا تعـاىل         ":  قال e، أن رسول اهللا      tشعري  وعن أيب موسى األ   
: نعـم فيقـول   : قبضتم مثرة فؤاده ؟ فيقولون    : نعم فيقول : ملالئكته قبضتم عبدي؟ فيقولون   

ابنوا لعبدي بيتـاً يف اجلنـة       : محدك واسترجع فيقول اهللا تعاىل    : فماذا قال عبدي؟ فيقولون   
  ).٨٠٧(، صحيح اجلامع "حديث حسن: "وقال رواه الترمذي "ومسوه بيت احلمد

ما يصيب املسلم من نـصب   : " قالeوعن أيب سعيد وأيب هريرة رضي اهللا عنهما، عن النيب     
وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفرا هللا ـا مـن                    

ب الرب والصلة برقم    ، ومسلم يف كتا   )٥٦٤١(أخرجه البخاري يف كتاب املرض برقم       .  "خطاياه
)٢٧٥٣.(  

  . املرض : الوصب 
أخرجـه   . "من يرد اهللا به خرياً يصب منه      "  : eقال رسول اهللا  :  قال   tوعن أيب هريرة    

  ).٥٦٤٥(البخاري يف كتاب املرض برقم 
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عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ":  eقال رسول اهللا : قال tوعن صهيب الرومي 
 "ا أصابته سراء شكر فكان خرياً له وإذا أصابته ضراء صرب فكان خرياً له ذاك إال للمؤمن إذ

  ).٢٩٩٩(أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق برقم . 
.  "حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالـشهوات        " : eقال رسول اهللا    : قال   tوعن أنس   

  ).٧٠٦١(أخرجه مسلم يف كتاب اجلنة ونعيمها برقم 
أال أريك امرأة من أهـل      :  قال يل ابن عباس رضي اهللا عنهما       :يب رباح قال    وعن عطاء بنٍ أ   

إين أُصرع وإين اتكشف    :  فقالت eهذه املرأة السوداء أتت  النيب       : بلى قال : اجلنة ؟ فقلت  
إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهللا تعاىل أن يعافيك            :"فادع اهللا تعاىل يل قال      

أخرجه البخاري يف كتاب املرض     .  " اهللا أن ال أتكشف فدعا هلا      إين أتكشف فادع  : فقالت  " 
  ).٦٥١٦(ومسلم يف كتاب الرب والصلة برقم ) ٥٦٥٢(برقم 

  یكون سبب لدخول الجنة : الصبر 

يا رسـول اهللا إنـك      :  وهو يوعك فقلت   eدخلت على النيب    : قال   tوعن ابن مسعود    
ذلك إن لك   : قلت" ك رجالن منكم  أجل إين أوعك كما يوع    : " توعك وعكاً شديداً قال     

أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إال كَفَّر اهللا ا               : "أجرين ؟ قال  
أخرجه البخاري يف كتاب املرض برقم      .  "سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما حتط الشجرة ورقها       

  ).٦٥٠٤(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة برقم ) ٥٦٦٠ و٥٦٤٨ و٥٦٤٧(
  .مغث احلمى وقيل احلمى: كالوع

إذا أراد اهللا بعبده خرياً عجل له العقوبة يف الدنيا            : "eقال رسول اهللا    : قال   tوعن أنس   
) ٢/٦٤(رواه الترمـذي    .  "وإذا أراد بعبده شراً أمسك عنه بذنبه حىت يوايف به يوم القيامة           

ـ   )٢ و   ١٧٤/١(وابن عدي   ) ١٥٤ص  (والبيهقي يف األمساء     ) ٣/٢٢٠(صحيحة  ، السلسلة ال
  ).١٢٢٠(برقم 
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إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهللا تعاىل إذا أحب قوماً ابتالهم فمـن               : " eوقال النيب   
يف كتـاب   ) ٢٣٩٦(أخرجه الترمذي بـرقم       .  "رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط      

  . tعن أنس ) ١٤٦(والصحيحة ) ٣٠٨(الزهد، صحيح اجلامع 
 على املصائب حىت يكتب له الرضى من اهللا عز وجل والثواب فيه احلث للعبد على الصرب

  .الكامل بإذن اهللا تعاىل
ما يزا ل البالء باملؤمن واملؤمنـة يف نفـسه          : " eقال رسول اهللا    :  قال   tوعن أيب هريرة    

أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد برقم      .  "وولده وماله حىت يلقى اهللا تعاىل وما عليه من خطيئة         
، صحيح اجلامع   "حسن صحيح : "وقال الترمذي ) ٤٥٠،  ٢/٢٨٧(أمحد يف مسنده    ، و )٢٣٩٩(
)٥٨١٥.(  

إن اهللا إذا أحب قوماً ابتالهم ، فمن رضي فله الرضى ، ومـن              ": عن حممود بن لبيد يرفعه      
  ".ومن جزع فله اجلزع"، ويف رواية "سخط فله السخط

إن اهللا عز وجل إذا أحـب       ": من طريقتني بلفظ    ) ٤٢٩و٥/٤٢٧" (املسند"أخرجه أمحد يف    
) ٢٣٩٨( وأخرجـه الترمـذي     "قوماً ابتالهم ، فمن صرب فله الصرب ، ومن جزع فله اجلزع           

إن عظم اجلزاء من عظم البالء ، وإن اهللا إذا          ":من حديث أنس بلفظ     ) ٤٠٣١(،وابن ماجة   
  .وسنده حسن  . "أحب قوماً ابتالهم ، فمن رضي فله الرضى ، ومن سخط فله السخط

  ".الصرب عند الصدمة األوىل":مرفوعاً " الصحيح "ويف
يف ) ٩٢٦(باب الصرب عند الصدمة األوىل ، ومسلم : يف اجلنائز) ١٣٨/ ٣(أخرجه البخاري 

  .باب يف الصرب يف املصيبة عند الصدمة األوىل من حديث أنس بن مالك :اجلنائز
  ." حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات":  قال eعن النيب 

  .يف صفة اجلنة ونعيمها) ٢٨٢٢(أخرجه مسلم 
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يا رسول اهللا أال تستعملين كما      : أن رجالً من األنصار قال     tوعن أيب حيىي أُسيد بن حضري       
أخرجه .  "إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض        : "استعملت فالناً فقال  

  ).١٨٤٥( اإلمارة برقم ، ومسلم يف كتاب)٧٠٥٧(البخاري يف كتاب الفنت برقم 
مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الرياح تفيئه        ":  eقال رسول اهللا    :  قال tوعن أيب هريرة    

رواه .   "وال يزال املؤمن يصيبه البالء ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال تز حىت تستحصد             
  ).٨٢٠٩(مسلم يف كتاب صفة املنافقني برقم 

األنبيـاء مث   : " قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد بالًء قال        :  قال tوعن سعد بن أيب وقاص      
األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بالؤه وإن كـان يف                 
دينه رقة ابتاله اهللا على حسب دينه فما يربح البالء بالعبد حىت ميشي على األرض وما عليه                 

وابن حبـان ، وصـححه      " حديث حسن صحيح  : "وقالرواه ابن ماجه والترمذي     .  "خطيئة
  ) .١٤٣(العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصحيحة برقم 

ال يصيب املؤمن مـن مـصيبة حـىت         : " قال   eأن رسول اهللا    : وعن عائشة رضي اهللا عنها    
 أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة       ".الشوكة إال قص ا من خطاياه أو كُِفر ا من خطاياه          

  ).٦٥١١(برقم 
إن اهللا إذا أحب قوماً ابتالهم فمـن        ": أنه قال  e ، عن رسول اهللا      tوعن صهيب الرومي    

  "رضي  فله الرضى ومن سخط فله السخط 
من حديث حممود حممد بن     ) ٢٣٦٩٥/٩( أخرجه يف املسند     "ومن جزع فله اجلزع    ":زاد أمحد 

  .من حديث أنس) ٤٠٣١(جة وابن ما) ٢٤٠٤(لبيد رضي اهللا عنه وأخرجه الترمذي يف الزهد 
البخاري يف كتـاب اجلنـائز بـرقم        .  "الصرب عند الصدمة األوىل   ": ويف الصحيحني مرفوعاً  

  ).٩٢٦(ومسلم يف كتاب اجلنائز برقم ) ١٣٠٢(
أن يوازن بـني أعظـم اللـذتني        :ومن عالج املصيبة    : وقال ابن القيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل      

ه مبا أُصيب به ولذِة توفيقه ، وإن آثر املرجوح من كـل وجـه               والتمتعني، و أدومهما لذة متتع    



 ٢٢٩

زاد . هــ   .أ.فليعلم أن مصيبته يف عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته اليت أُصيب ا يف دنياه              
  )٤/١٥٣(املعاد 

اتقي اهللا واصـربي    : "  بامرأة تبكي عند قرب فقال     e مر النيب    :وعن أنس رضي اهللا عنه قال     
 فلم  e فأتت النيب    eإنه النيب   :  فإنك مل تصب مبصيبيت ومل تعرفه فقيل هلا        إليك عين : فقالت

 ،  "إمنا الصرب عند الـصدمة األوىل     : " مل أعرفك يا رسول اهللا فقال     : جتد عنده بوابني فقالت   
، واللفـظ   )٩٢٦(، ومسلم يف كتاب اجلنائز برقم       ) ١٢٨٣(أخرجه البخاري يف اجلنائز برقم      

  .للبخاري
  ".تبكي على صيب هلا": ملسلمويف رواية 

الصرب الذي يثاب اإلنسان عليه هو أن يصرب أول ما تصيبه املصيبة وحيتسب عنـد اهللا األجـر                  
  .والثواب هذا هو الصرب

من فوائد هذا احلديث أن الصرب الذي يحمد فاعله الصرب عند : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا
يعلم أن هللا ما أخذ وله ما أعطى وأن كل شيء عنده يصرب اإلنسان وحيتسب و: الصدمة األوىل
  )١/١٦٩(شرح رياض الصاحلني . هـ.أ. بأجل مسمى

رواه ابـن   .  "ابن آدم إن صربت عند الصدمة األوىل مل أرض لك ثواباً دون اجلنة            ": ويف احلديث القدسي ، قال اهللا عز وجل       
   ) .٨١٤٣( صحيح اجلامع حديث رقم .ماجة

 
  ).١٨-١٧(الزمر اآلية .  )فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(: ل اهللا تعاىلقا

التوبة اآليـة    .  )يبشرهم رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم         (: وقال تعاىل 
)٢١.(  

وهو يف سياقة املوت فبكى طـويالً       :  tحضرنا عمرو بن العاص   : وعن أيب شامة قال     
بكذا ؟ أمـا   eأما بشرك رسول اهللا  يا أبتاه: إىل اجلدار فجعل ابنه يقول وحول وجهه  



 ٢٣٠

إن أفضل ما نعد شهادة أن ال إلـه         :  ؟ بكذا ؟ فأقبل بوجهه فقال        rبشرك رسول اهللا    
لقد رأيتين وما أحد أشـد      : إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، إين كنت على أطباق ثالث             

إيل من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مـت            مين وال أحب     eبغضاً لرسول اهللا    
 eعلى تلك احلال لكنت من أهل النار فلما جعل اهللا اإلسالم يف قليب أتيـت الـنيب                  

" مالك يا عمـرو   : "ابسط ميينك فُألبايعك فبسط ميينه فقبضت يدي ، فقال          : "فقلت  
 أمـا إن    : "أن يغفـر يل قـال       : قلت  " تشترط ماذا ؟  : "أردت أن أشترط قال   : قلت

" اإلسالم يهدم ما كان قبله وأن اهلجرة دم ما كان قبلها وأن احلج يهدم ما كان قبله                
وال أجل يف عيين منه وما كنت أطيق أن أمأل           rوما كان أحد أحب إيلّ من رسول اهللا         

عيين منه إجالالً له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ألين مل أكن أمأل عيين منه ولو مت                   
، " حلال لرجوت أن أكون من أهل اجلنة مث ولينا أشياء ما أدري ما حايل فيها              على تلك ا  

فإذا أنا مت فال تصحبين نائحة وال نار ، فإذا دفنتموين فشنوا علي التـراب شـناً ، مث                   
ىت أستأنس بكم وأنظر ما أراجع      أقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزور ويقسم حلمها ح         

  ).٣١٧(اب اإلميان برقم رواه مسلم يف كت.  "رسل ريب به
  .حال حضور املوت: سياقة املوت 
  .أحوال ثالث : أطباق ثالث

  .هو الصب يف سهولة :  فشنوا
  إن اإلسالم واهلجرة واحلج كل واحد منهما يهدم ما كان قبله من املعاصي والذنوب 

ال :  قال من: " قال  e و عن أيب سعيد اخلدري ، وأيب هريرة رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا            
ال إله إال اهللا وحده     : ال إله إال أنا وأنا أكرب وإذا قال       : إله إال اهللا و اهللا أكرب صدقة ربه فقال        

ال إله إال اهللا له امللك      : يقول ال إله إال أنا وحدي ال شريك يل، وإذا قال          : ال شريك له، قال   
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ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال : وله احلمد قال ال إله إال أنا يل املُلك ويل احلمد وإذا قال  
  ".ال إله إال أنا وال حول وال قوة إال يب:  باهللا قال

  )..٢٧٢٧(صحيح الترمذي .  "من قاهلا يف مرضه مث مات مل تطعمه النار" وكان يقول 

 
اهللا لقاءه ومن كـره     من أحب لقاء اهللا أحب      ":  قال   r، أن النيب     tعن عبادة بن الصامت     
، ومسلم يف كتاب    ) ٦٥٠٧(أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق برقم        . "لقاء اهللا كره اهللا لقاءه    

  ).٦٧٦١(الذكر والدعاء برقم 
من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن   : "rقال رسول اهللا    : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

ليس : " اهللا أكراهية املوت؟ فكلنا نكره املوت قال       يا نيب : فقلت" كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه     
ذلك ولكن املؤمن إذا بشر برمحِة اهللا ورضوانه وجنته أحب لقاء اهللا فأحب اهللا لقـاءه، وإن                 

أخرجـه البخـاري يف      . "الكافر إذا بشر بعذاب اهللا وسخطه كره لقاء اهللا وكره اهللا لقاءه           
  ). ٦٧٦٣(الذكر والدعاء برقم ، ومسلم يف كتاب ) ٦٥٠٧(كتاب الرقاق برقم 

إذا أحب عبـدي لقـائي      : قال اهللا عز وجل     " : r قال رسول اهللا  :  قال   tوعن أيب هريرة    
    .            "أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه

  .  أخرجه البخاري ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء
نبأتكم ما أول ما يقول اهللا عـز        إن شئتم أ  " : rقال رسول اهللا    :  قال tوعن معاذ بن جبل     

إن اهللا  : "قـال . نعم يا رسول اهللا   : قلنا" وجل للمؤمنني يوم القيامة؟ وما أول ما يقولون له؟        
رجونـا  : مل فيقولون : نعم يا ربنا فيقول   : عز وجل يقول للمؤمنني هل أحببتم لقائي فيقولون       

ه عن معـاذ، املـشكاة       أخرجه أمحد بإسناد   "عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفريت      
)١٦٠٦ .(  
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الَ إله إالَّ   : " كان يقول عند الكرب      eمن حديث ابن عباس، أن رسول اهللا        " الصحيحني"ويف  
اُهللا العظيم احلليم، الَ إله إالَّ اُهللا رب العرِش العظيم، الَ إله إالَّ اُهللا رب السماواِت الـسبع،                  

، ومـسلم يف    )٦٣٤٥( أخرجه البخاري يف الدعوات برقم       "الكَرميورب األرض رب العرِش     
 ).٢٧٣٠(الذكر والدعاء برقم 

يا حـي يـا   : " كان يقول إذا حزبه أمر، قال  eعن أنس، أن رسول اهللا      " جامع الترمذي "ويف  
 ).٣٥٣٥(أخرجه الترمذي يف الدعوات برقم  . "قَيوم برحمِتك أستِغثُ

ما أَصاب عبداً هم والَ حزنٌ فقالَ       : " قال   eم أمحد عن ابن مسعود، عن النيب        ويف مسند اإلما  
 :               ،دلٌ يفَّ قضاؤكع ،كمكماٍض يفَّ ح ،أمتك ناِصييت بيدك ابن ،ِدكبع ابن ،كدبإين ع مالله

ِكتابك، أو علمته أحداً من خلقك،      أسألُك بكُلِّ اسٍم هو لك سميت بِه نفْسك، أَو أَنزلته يف            
أو استأثَرت بِه يف علِم الغيِب ِعندك، أن جتعل القرآنَ العظيم ربيع قليب، ونـور صـدري،                 

فقـال  :  ومتامه "وجالَء حزين، وذهاب مهِّي، إال أذهب اُهللا حزنه وهمه، وأبدله مكانه فَرحاً           
أجـل فقولـوهن    : "غبون ملن غُِبن هؤالء الكلمات فقال     إن امل ! يا رسول اهللا  : رجل من القوم  

أخرجه أمحد يف   ". وعلموهن فإنه من قاهلن التماس ما فيهن أذهب اهللا تعاىل حزنه وأطال فرحه            
 ).٧٢ص (صحيح الكلم الطيب ). ٢ / ٤٣١٨(املسند 

عا دعوةُ ذي النون إذ د : " eقال رسول اهللا : عن سعد بن أيب وقاص، قال" الترمذي"ويف 
ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني، لَم يدع ا رجـل              : ربه وهو يف بطِن احلوتِ    

      جيب لهيف شيٍء قطُّ إال است وأمحد يف املـسند     )٣٥١٦( أخرجه الترمذي يف الدعوات برقم       "مسلم ،
صـحيح اجلـامع بـرقم      صححه األلباين يف    ). ٦٦١(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم        )١ / ١٤٦٢(
 ).٣/٤٣(و ) ٢/٢٧٥(، الترغيب )١٢٢(، الكلم )٣٣٨٣(

من لزم االستغفار، جعل اُهللا      : "eقال رسول اهللا    : عن ابن عباس، قال   )) سنن أيب داود  ((ويف  
 أخرجه أبـو داود يف      "له من كُلِّ هم فَرجاً، ومن كلِّ ِضيٍق خمرجاً، ورزقه من حيثُ ال حيتِسب             
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، والنـسائي   )١ / ٢٢٣٤(، وأمحد يف املسند     )٣٨١٩(، وابن ماجة يف األدب برقم       )١٥١٨ (الصالة برقم 
 ).١٥١٨(وضعفه األلباين يف سنن أيب داود برقم ). ٤٥٦(يف عمل اليوم والليلة برقم 

ال : من كثُرت همومه وغُمومه ، فليكِثر مـن قـول            : "eويذكر عن ابن عباس، عن النيب       
 ).٢٤ص(ذكره الذهيب يف الطب النبوي " . الَّ باِهللاحولَ والَ قوةَ إ

  .  ز من كنوز اجلنةـأا كن" الصحيحني"وثبت يف 
فلما عال عليها رجلٌ    :  يف عقبه أو قال يف ثنيٍة قال         eأخذ النيب   :   قال   t فعن أيب موسى األشعري   

فإنكم ال تـدعون    : "ته قال    على بغل  eورسول اهللا : نادى فرفع صوته ال إله إال اهللا واهللا أكرب ، قال            
" ؟يا أبا موسى أو يا عبد اهللا، أال أدلك على كلمة من كنــز اجلنـة                 : "مث قال   " أصم وال غائباً  

  " .ال حول وال قوة إال باهللا: "بلى، قال : قلت 
  ).٢٧٠٤(، ومسلم يف الذكر والدعاء برقم ) ٦٤٠٩( أخرجه البخاري يف الدعوات برقم 

هللا وإياك للحق  وإتباع السنة وجنبنا البدع واملنكرات يف القول والعمل ، انظـر                أنظر يا أخي هداين ا    
إىل هذا األجر والثواب العظيم، كلمات نقوهلا بقلٍب خالٍص غري الٍه ، ولكن جنـد ولألسـف ممـن                   

وما درى املسكني أن هذه الكلمة اليت       ! حيرف وينقص من هذه الكلمات ويقول ال حول اهللا يا رب            
نفي احلول هللا تعاىل فتصبح كفراً قولياً والعياذ باهللا، تعين الحول هللا، وهذا انتقـاص حبـق اهللا                  يقوهلا ت 

نسأل اهللا أن يهدينا إىل احلق وإىل الصواب يف القـول           . وبقدرته سبحانه وتعاىل عن كل نقٍص وعيبٍ      
 .والعمل
). ٣٥٩٢(ت بـرقم     أخرجه الترمذي يف الدعوا    "أا باب من أبواب اجلنة    " : "الترمذي"ويف  

 ).٣٥٨١(وصححه األلباين يف سنن أيب داود برقم 
هذه األدوية تتضمن مخسة عشر نوعاً من الدواء، فـإن مل  : قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل    

تقو على إذهاب داِء اهلم والغم واحلزن، فهو داء قد استحكم ، ومتكنت أسبابه، وحيتـاج إىل                 
  . استفراغ كلي

  . توحيد الربوبية:األول
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  . توحيد اإلهلية: الثاين
  .التوحيد العلمي االعتقادي: الثالث
  .تنـزيه الرب تعاىل عن أن يظلم عبده، أو يأخذه بال سبب من العبد يوجب ذلك : الرابع

  .اعتراف العبد بأنه هو الظامل : اخلامس
اته، ومن أمجعها ملعاين األمساء التوسل إىل الرب تعاىل بأحب األشياء، وهو أمساؤه وصف     : السادس
  .احلي القيوم: والصفات
  .االستعانة به وحده: السابع
  .إقرار العبد له بالرجاء: الثامن
حتقيق التوكل عليه، والتفويض إليه، واالعتراف له بأن ناصيته يف يده، يصرفه كيـف              : التاسع

  .شاء، وأنه ماٍض فيه حكمه، عدلٌ فيه قضاؤه
ع قلبه يف رياض القرآن، وجيعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستـضيء بـه يف               أن يرت : العاشر

ظلماِت الشبهات والشهوات، وأن يتسلَّى به عن كل فائت، ويتعزى به عـن كـل مـصيبة،                 
  .ويستشفى به من أدواء صدره، فيكون جالء حزنه، وشفاء مهه وغمه

  .االستغفار: احلادي عشر
  .التوبة: الثاين عشر

  .اجلهاد: ثالثال
  .الرابع عشر الصالة

  .زاد املعاد .  اهـ . الرباءة من احلول والقوة وتفويضهما إىل من مها بيده :  اخلامس عشر  
  
  



 ٢٣٥

  .وذا مت الكتاب ، واحلمد هللا الذي بنعتمه تتم الصاحلات 
انه وتعاىل ، وأسأل اهللا أن جيعل فيه النفع للناس عامة ، وأن جيعله سبباً الرتباط الناس برم سبح

وهذا هو جهدنا ، وهذه مقدرتنا ، فإن أصبنا فمن اهللا وحده ، وإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان 
، ونسأله أن يغفر لنا ويرمحنا ومجيع املسلمني هو موالنا وخالقنا وناصرنا ، فنعم املوىل ونعم 

  .النصري 
  .سبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك 

  
                                          وكتبه                  

   البنكاين إسالم                                                          ماجد
  أبو أنس العراقي

  هـ١٤٢٣/ شعبان /٢٥   
  م٣١/١٠/٢٠٠٢
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  صدرت للمؤلف بفضل اهللا وحدهالكتب اليت 
  

  .طبع دار النفائس عمان. ا يف األقوال واألفعال من الثوابإحتاف ذوي األلباب مب -١
  .         قرأه وقدم له فضيلة الشيخ حممد إبراهيم شقرة 

  . طبع دار النفائس عمان . حتذير األنام مبا يف األقوال واألفعال من اآلثام  -٢
  . الشيخ حممد إبراهيم شقرة         قرأه وقدم له فضيلة

دار .والسنة وأقوال السلف   يف ضوء الكتاب    خيص اللسان من خري أو شر       آداب اللسان فيما   -٣
  .النفائس

مـن إرواء    الرواة الذين ترجم هلم العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهللا تعاىل             -٤
طبع مكتبة  . ويليه الفوائد الفقهية واحلديثية   ،  الغليل ومقارنتها بأحكام احلافظ ابن حجر رمحه اهللا       

  .الصحابة اإلمارات الشارقة 
  .طبع دار النفائس عمان .  رحلة العلماء يف طلب العلم -٥
  .طبع دار النفائس عمان. وأقوال السلف صحيح الطب النبوي يف ضوء الكتاب والسنة -٦
  .بة العلوم واحلكم القاهرة طبع مكتبة عباد الرمحن ، ومكت.  أشراط الساعة الكربى -٨
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طبع مكتبة عباد الـرمحن ، ومكتبـة العلـوم          . قصص وعرب وعظات من سرية الصحابيات      -٩
  .واحلكم القاهرة

  .  طبع دار النفائس عمان .  حتذير اخلالن من فتنة آخر الزمان املسيح الدجال -١٠
كتبـة الـصحابة ،      طبـع م   . عما ال يصح من أحاديث الصيام      زيه كالم خري األنام   ـتن -١١

  .ومكتبة أهل احلديث اإلمارات الشارقة ، ومكتبة التابعني القاهرة 
طبع مكتبة املعارف بريوت ومكتبة الـصحابة اإلمـارات          .زاد املعاد  زهة الِعباد  ِبفَواِئد    ن -١٢

  .الشارقة، مكتبة التابعني القاهرة 
  .طبع األردن .  ابن لك بيتاً يف اجلنة -١٣
 .طبع األردن  . يف الصالةأخطاء  ة  مخس-١٤
  .طبع األردن  . واالستقامة على األعمال فضل الصيام -١٥
  .  رد السهام الطائشة يف الذب عن أمنا السيدة عائشة -١٦
  . طبع مكتبة أهل احلديث اإلمارات الشارقة. تذكري األحبة مبا هلم من األجر يف الصدقة -١٨
  . طبع مكتبة أهل احلديث اإلمارات الشارقة . حتفة األقران بفضل القرآن -١٩
  .أحكام املرأة املسلمة  - ٢٠
  .طبع مكتبة عباد الرمحن ، مصر .  القول املبني يف قصص الظاملني – ٢١
  . وجوب طاعة والة األمر باملعروف وعدم اخلروج عليهم -٢٢
  . كشف اإللباس عن مسائل احليض والنفاس -٢٣

  :بة المعارف في الریاض وھناك كتب تحت الطبع في مكت
 .الياقوت واملرجان يف وصف اجلنة واحلور احلسان  -١

 .إحتاف الصاحلني بسرية أمهات املؤمنني  -٢

  . e جواب السؤول عن سرية بنات وعمات الرسول  -٣
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 . مكانة الصالة وفضلها يف اإلسالم  -٤

 .إعالم األصحاب مبا يف اإلسالم من اآلداب  -٥

 .معاين األذكار وثواا  -٦

 .ن وال يعلمون يبتدعو -٧

 .إعالم شباب اإلسالم حبرمة التفجريات واخلروج على احلكام  -٨

 .إعالم اجلماعة عن الفنت واألحداث  -٩

حفظ اللسان والتحذير من الغيبة والبهتان ، ويليه حتذير املسلم مبا يف احلسد من اإلمث،             -١٠
 .ويليه حتصني البيت واألوالد من كيد الشيطان 

 .طبع مكتبة الصحابة الشارقة . ر اجلنان سباق أهل اإلميان إىل قصو -١١

  .الثواب يف بناء املساجد واملشي إليها  -١٢
 . تذكري األحبة مبا هلم من األجر يف الصدقة  -١٣

 .أحلى الكالم عن صلة األرحام  -١٤

 .حتفة األقران بفضل القرآن  -١٥

  :وكتب تحت الطبع أیضًا 
  . سلوك املرأة املسلمة  -١
 .فتاوى عطاء يف احلج  -٢

 .وآداب اجلمعة أحكام  -٣

إذا وجد خطأ وإين ألرجو من كل أٍخ كرمي يطلع على أي مؤلف من هذه املؤلفات        

رحم اهللا امرأً أهدى إيل "، و "الدين النصيحة": e، عمالً حبديث املصطفى أن يعلمين به
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، ومل آلُ جهداً من حتري احلق ، فإن وفقت إليه فإنه من فضل اهللا علي حىت حنق احلق" عيويب

 وله املنة وحده، وإن كانت األخرى فحسيب  أني قد بذلت قصارى جهدي  يف مجع األدلة ،

  .الصحيحة واألخذ من علماء اإلسالم، مع احلرص على معرفة احلق والصواب 

علماً أن كل ما كتبت يف أي موضع هي نقوالت من كتب أهل العلم، وأشرت يف غالبـها إىل            
 قاله أما بسبب مل أمتكن من قائله أو تقصرياً مين، وأسأل اهللا أن              قائليها، وقسم يسري مل أعزو ملن     

جيزل املثوبة لكل من أخذت منه وأن جيعله يف ميزان حسنام، وأستغفر اهللا وأتوب إليـه إنـه                  
  .   تواب رحيم 

لقد أَلَّفت هذه الكتب ومل آلُ جهداً فيها، والبد أن يوجد           : رمحه اهللا تعاىل  قال الشافعي   
النساء ). ه اختالفاً كثرياً  ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا في       : (ا اخلطأ، ألنَّ اهللا تعاىل يقول     فيه
 فما وجدمت يف كتيب هذه مما خيالف الكتاب والستة، فقد رجعت عنه، أخرجه عبداهللا بن                )٨٢(

  ) . ١/٣٥(شاكر يف مناقب الشافعي كما يف كشف اخلفاء 
وقـد  . أىب اهللا أن يصح إال كتابه       : "عىن حديثٌ ال أصل له بلفظ     باملناسبة يروى يف هذا امل    

  .، والشوكاين يف الفوائد اموعة أورده علي القاري يف املوضوعات
وإين متراجع عما يصدر مين من خطأ يف أي موضع مما كتبت وأستغفر اهللا منه، تأسياً بقـول                  

 اهللا ذا الكمال من خطئي ، وما        وأستغفر،  "إذا صح احلديث فهو مذهيب    : "بعض سلفنا الصاحل  
زل به قلمي، ودين اهللا بريء منه ، وأنا تائب عنه ، واهللا خري مأمول أال يـضيع سـعينا ، وال                      

واهللا املوفق ، واحلمد هللا رب العـاملني والـصالة          . خييب رجاءنا  ، وهو حسبنا ونعم الوكيل       
  .  هللا خرياً وجزاكم اوالسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 
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  املؤلف                                                              

                                                               ماجد إسالم البنكاين
                                                             أبو أنس العراقي

  عجمان/عربية املتحدةنزيل اإلمارات ال
 ٠٠٩٧١٥٠٢٠٤٠٥٤٢ جوال                                                      

 


